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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVII- N• 116 QUINTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 1982 BRASIL! A- DF 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso 111 da Constituição, e eu, J arbas Passa
rinho, Presidente do Senado Fedeia1, promulgO-o seguini"e 

DECRETO LEGISLATIVO N• 81, DE 1982 

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País na segunda quinzena do mês de se
tembro do corrente ano. 

Art. I• É o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se do País na segunda quinzena do mês de se
tembro de 1982. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, }o de setembro de 1982. - Jarbas Passarinho, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 123• SESSÃO, EM I• DE SETEMBRO DE 1982 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N•s 186, 187 e 189j82 (n•s 365,366 e 369/82, na origem), restituin
do autógrafos de projetas de lei sancionados. 

- N• 188/82 (n' 368/82, na origem), de agradecimento de comuni-
cação. -

- N• !85/82 (n' 364(82, na origem), submetendo à deliberação do 
Senado o Projeto de Lei do Senado nll l6q.'82 ~DF, que estima a Recei
ta e fixa a Despesa do Dístrito Federal para o exefdcio "'financeiro de 
1983. 

1.2.2 - Ofício do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N• S/21/82 (n' 51j82-PJMC, na origem), encaminhando ao Se
nado Federal cópia das notas taquigrâficas e do acórdão proferido p-elo 
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário- nll 
94.011-4, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade 
do inciso I do artigo 15 da Lei n• 6.989, de 29 de dezembro de 1966, na 
redação que lhe deu a Lei nll 7.785, de 20 de setembro de 1972, do Mu-
nicípio de São Paulo. -

1.2.3 - Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República 

- N9 375/82, encaminhando ao Senado_ Federal a manifestação do 
Ministêrio da Fazenda objetivando a instruir os Projetas de Resolução n"'s 
247, 203 e !83j81, e 83/82, 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 

- Referente a normas a serem observadas na tramitação do Projeto 
de Lei do Senado n' 166(82- DF, lido no Expediente. 

- Designação do Sr. Senador Agenor Maria para, em substituição 
ao _Sen_ador Henrique Santillo, integrar a Delegação Brasileira c(ue deverá 
representar o Senado na 69' Conferência Interparlamentar, a realizar-se 
em Roma. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR NELSON CARNEIRO. como Líder..:.: Corrupção elei
toral no País. 

FALA DA PRESIDENC/A- De júbilo pela eleição do Senador Nel
son Carneiro para Presidente do Parlamento Latino-Americano. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Considerações sobre a fala da 
Presidência ao associar-se com a eleição do Senador Nelson Carneiro para 
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Presidente do Parlamento Latino-Americano. Incidente envolvendo S. 
Ex• com servidores da Secretaria de Divulgação do Senado, responsáveis 
pela divulgação dos. trabalhos do Senado na .. Voz do Brasil". Ameaça de 
morte feita contra S~- Ex'- no Município--de Ecoporanga - ES. 

1.2.6 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n'i' 167/82, de autoria du_Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que introduz modificação na legislação acidentãria do 
trabalho (Lei n' 6.367, de 19 de outubro de I976). 

1.2.7 - Apreciação de matéria 

- Requerimento n'i' 164/82, lido em sessão anterior, de autoria dQSr. 
Senador Alexandre Costa e outros Srs. Senadores solicitando realização 
de sessão especial do Senado destinada a homenagear a memória do ex
Senador Henrique de La Rocque. Aprovado. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n9 102/82, que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a realizar operação de empréstímo externo, nO --vãiOi' de 
USS 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte
americanos), destinada a projetas de saneamento básicO e a investimentos 
da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRO. Aprovado 
após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 237 f8l, que autoriZa-O Governo do Esta
do de Minas Gerais a elevar em Cr$ 6.359.985:826,47 (seis bilhões, trezen
tos e cinqUenta e nove milhões, novecentos-e oifeilta- e cinco mil, oitocen
tos e vinte e seis cruzeiros e quarenta e sete centavos) o- montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum, após usar da 
palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 

-Projetá-de Resolução n9 108f81, que aiiiõ!íza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, 
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta 
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 202/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Cearã a contratar empréstimo externo, no v3lor de USS 
50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), desfinado 
ao II Plano de Metas Governamentais - PLAMEG II. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de ResolUção n9 232/81, que 3Utoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MG) a elevar em Crl875.103.660,51 (oitocentos e setenta e 
cinco milhões, cento e três mil, seiscentos e sessenta cruzeiros e cinqUenta 
e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por· 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 241 JS I, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Manaus a realizar operação de empréstimo eXterno, no valor de 
USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), destinada a 
programação de investimentos naquele município. VotaçãÕ adiada por fal
ta de quorum. 

- Projeto de Resolução n"' 245 f81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Gránde do Sul a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de USS 110,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares norte
americanos) destinado a-6 programa de obras viãrias e ligações trancais 
daquele Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 261/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Minas Gerais a elevar em CrS 1.394.841.410,46 (hum bilhão, trezen
tos e noventa e quatro milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatro
centos e dez cruzeiros e quarenta e seis centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 280/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 3.511A40.000,00 (três bi
lhões, quinhentos e onze milhões, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 14/82, que autoriza a Prefeitura-Munici
pal de Jaciara (MT) a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adia
da por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 25/82, que "autoriza a Prefeitura Munici
pal de Alexânia (GO) a elevar em Cri 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos 
e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 30/82, que ~utoriza a Prefeitura Munici
pal de Araguaína (GO) a elevar em Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinquenta 
e nove milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e um 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 59/82, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a elevar em Crl29.079.200.000,00 (vínte e nove bilhões, 
setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 69/-82, que autoriza o goveno do Estado 
de Santa Catarina a elevar em CrS 9.030.408.827,11 (nove bilhões, trinta 
milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e vinte e Sete cruzeiros e onze 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 72/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Guarapari (ES) a elevar em Cr$ 309.072.881,25 (trezentos e nove 
milhões, setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um cruzeiros e vüite e 
cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 80/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três 

-milhões, trezentos e .setenta e um mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 91/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Sousa (PB) a elevar em Cr$ 57.600.000,00 (cinqUenta e sete milhões 
e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 95/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 218.583.000,00 (duzentos e dezoifo 
milhões, quinhentos e oitenta e três mil cruzeirOs) o montante de sua dívi
da consolidada. Vota~ão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 106/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo a contratar operação de empréstimo externo. n-o valor de 
US$ 60,000,000.00 (seSsenta rili1hões de dólares norte-americanos) desti
nada à implementação de obras da linha leste-oeste do Metropolitano de 
São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 134/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Aracaju (SE) a elevar em Cr$ 87.786.000,00 (oitenta e sete milhões, 
setecentos e oitenta e seis mil Cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ALMIR PINTO- Pronunciamento feito pelo Deputa
do Estadual JoSé Valfrido Monteiro, na Assembléia Legislativa do Estadó 
do Cearã, denunciando que os perímetros irrigados mantidos pelo Depar
tamento Nacional de Obras Contra a Seca, no território cearense, estão 
ameaçados de fracasso pela falta de recursos por parte do Ministério do 
Interior. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Desempenho da COHAB-
SE. 

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

2- ATA DA 124• SESSÃO, EM I• DE SETEMBRO DE 1982 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura de projetos 

Projeto de Lei do Senado n9 168/82, de autoria do Sr. Senador Ores
tes Qué:rcia, que acrescenta parãgra.fo único ao art. 36 da Lei n9 3.807, de 
26 de agosto de 1960-~el Orgânica_ ~a Previdência Social. 

-Projeto de Lei do Senado n9 169/82, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quêróia, que introduz alterações no art. 531 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, atribuindo ao Tribunal Superior do Trabalho compe
tência para expedir instruções regulando as eleições sindicais. 
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2.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Palestra proferida pelo Sr. 
Ministro da Saúde na Escola _Superior de Guerra. 

SENADOR MOACYR DUARTE- Apelo ao Governo Federal em 
favor de uma maior assistência à indústria -de mineração de xilita do Esta
do- do Rio Grande do Norte. 

SENADOR JOSE LINS, como Lfder- Reparos ao documento ela
borado pelo PMDB, intitulado "Esperança e Mu-iança: urna proposta de 
governo· para o Brasil". 

SENADOR ÁLANO BARCELOS- Problema da educação no País, 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Discurso proferido pelo Sr. Ru
bens Gomes como paraninfo da turma de Direito-da Universidade Fede
ral do Espírito Santo. 

SENADORA DULCE BRAGA -Homenagem ao Dia do Soldado e 
ao Estado-Maior das Forças Armadas. 

SENADORA EUNICE MICHILES - Nomeação da professora 
Esther de Figueiredo Ferraz para o cargo de Ministra da Educação e Cul
tura. 

SENADOR PA ULQ_ BROSSARD- Concessão pelo Instituto dos 
Advogados_ Brasileiros da_ medalha '"Teixeira de _Freitas" ao Senador Nel
son Carneiro. 

SENADOR GABRIEL HERMES- Presença na Tribuna de Honra 
do Sr. Nyboe Andersen, ex-Miriistf-0 -da Diiiã.mai'ca. 

SENA DOR LEITE CHAVES- Solidariedade ao movimento grevis
ta do magisJério do )~-stado do_ Paraná. 

SENA DOR ORESTES QUERCIA -Apelo às lideranças do PDS na 
Cãmara e no Senado, em favor da aprovação de projeto de lei de autoria 
de S. Ex' que dispõe sobre a revogação da denominada .. Lei F<ikão". 

2.2~3 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária do Senado, a realizar-se hoje, às 

18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

2.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução 11' 183/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Gr3.nde dQ_Norte a elevar em CrS 29.364.200,00 (v"inte e nove 
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros) o montan-
te de sua dívida consolidada. Votaçio adiada, para audiência da Comissão 
de Finanças, nos termos do Requerimento n9 123(82, tendo usado da pa
lavra os Srs. Dirceu Cardoso e Moacyr Duarte. 

-Projeto de Resolução n9 106/82, qtie autoriZa a Prefeitura Munici
pal de São Paulo a contratar operação de empréstiriiO externo, no Valor de 
US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-ameridanos) desti
nada à implementação de obras da linha leste-oeste do Metropolitano de 
São Paulo. Aprondo, após usarem da palavra o_s Srs. Dirceu Cardoso e 
Nilo Coelho. À Comissão de Redação. 

-Projeto de-Resolução n'~' 201/81, que autoriza o Governo-do Esta
do do Espírito Santo _a contratar empréstimo externo rio valor de USS 
12,122,200,00 (doze milhões, cento e vinte e dois mil e duzentos dólares 
norte-americanos) destinado a liquidar os compromissos da dívida exter
na. Aprondo, tendo usado da palavra o Sr. Dirceu Cardoso~_ A Comissão 
de Redação. 

-Projeto de Resolução n' 130/82, que autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em US$ 60,000,000.00 (sessenta mi
lhões de dólares norte-americanos) destinado ao programa viário de apoio 
à produção agrícola daquele Estado. Aprovado, após usar da palavra o Sr. 
Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 86/82, que autoriza o Govern6 do Estado 
de Mato Grosso a realizar operação-de empréstimo externo,- no ·valor de 
US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos) destinado 
ao programa Rodoviário-do Estado. Aprovado, após usar da palavra o Sr. 
Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 116/82, que autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo externo no valor de 
USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte americanos) desti
nado ao programa viário de apoio à produção agrícola daquele Estado. 

Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Ã Comissão_ de Re
dação. 

~Projeto de Resolução n9 128/82. que autoriZa o Governo do Esta
do de Minas Gerais a elevar em CrS 1.770,741.100,00 (hum bilhão, sete
centos _e setenta milhões, setecentos e quarenta e um mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Aprm•ado. À Comissão de Redação. 

-·Projeto de Resolução n9 114/82, que autoriza o Governo do Esta
do de Goiás a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares norte-americanos) destinado 
aos. Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mineração e Infra
estrutura Econômica, naquele Estado. Discussão encerrada, após usarem 
da palavra os Srs. DirceU Cardoso, Henrique Santillo e José Lins, ficando 
a votação adiada pra a sessão de 2-9-82, nos termos do Requerimento n'~ 
173/82. 

-=Projeto de Resolução n9 1_34/82, que autoriza a Prefeitura M~nici~ 
pai de Aracaju (SE) a elevar em Cr$ 87.786.000,00 (oitenta e sete milhões, 

- setecentos e oitenta e seis mil cruzeiros) o montante 9-e sua dívida consoli
dada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Â Comissão 
de Redação. 

-Projeto de Reso_lução n9 95/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Fo[talez:i (CE) a elevar em CrS 218.583.000,00 (duzentos e dezoito 
milhões, quinhentos e oitenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívik 
da consoliqada: A_provado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. A 
ComiSsão de Redação. - -

-Projeto de Resolução n" 108/81, que autoríia o Governo do Esta
do do Rio Grande do SuJa elevar em CrS 10.027.899.259,79 (dez bilhões, 
vinre e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta 
e nove ç-ruzeiros_e setenta_ e_ nove centavos) o montante de_ sua dívida con
sÕITctadii. Aprovado, apÓs us-arem-da palaVra os Srs. Paulo Biossard e Dir
ceu Cardoso. A Comissão de _Redação. 

-Projeto de Resolução n" 69/82;que autoriza o governo dó ESTado 
de Santa Catarina a elevar em Cr$ 9.030.408.827,11 (nove bilhões, trinta 
milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e_ vinte e sete çruzeiros e onze 
centavos) o montante de sua divida consorídada. Aprovado. Â Comissão 
de Rcdação. - -· - · 

-Projeto de Resolução n" 59(82, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, 
setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. AProvadO, ãpós -usar da palavra o Sr. Álano Barcelos. À Co
missãO -de Redação. 

.:..:.... Piojet6 de ResoluçãO no:> 245/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de USS 110,000,000.00 (cenio e dez milhões de dólares norte
-americanos) destinado ao programa de obras viârias e ligações trancais 
daquele Estado. Votação adiada, para a sessão do dia 2/9/82. 

- - - ~rojeto de Resoluçi!"-n' 129/82. que autoriza o Go•emo do Es.ta, 
do do EspíriiiJ Santo a elevar em CrS 804.707.188,23 (oitocentos e quatro 
milhões, setecentos e sete mil, cento e oitenta e oito cruzeiros e vinte e três 
centavos) o montante de sua dívida consolida_da. Aprovado, após usar da 
palavra o Sr. _Dirceu Card<?~()~ À Co~issão de Redaç~o. 

-Projeto ele Resolução 'n9 I 07/82, que autoriza a Prefeitura do Mu
nicípio de São Paulo a contratar empréstimO externo, no valor de USS 
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte~americanos) destinado 
ao programa de investimentos urbanos. Votação adiada, para a sessão do 
dia 2/9 (82, tendo usado da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Resofução n' 15/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Juazeiro (BA) a elevar em Cr$ 522.770.000,00 (quinhentos e vinte e 
dois inilhões, setecentos e setenta miT cruzC:iros) o m-ontante de sua dívida 
consolidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Ã Co-
míssão de R.edação. · ·· 

-Projeto de Resolução n" 75/82, que autoiiza a- Prefeitura Munici
pal de ltajibá (BA) a elevar em Cr$ 57.881.000,00, o montante de sua dívi
da consolidada. Aprovado, após usar da palavra no encaminhamento de 
sua votação o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redaçãõ. 

-Projeto de Resolução n9 237/81, que autoriza O Governo do Esta
do de Minas Gerais a elevar em Cr$ 6.359.985.826,47 (seis bilhões, trezen
tos e cinqUenta e nove milhões. novecentos e oitenta e cinco mil, oitocen
tos e vinte e seis- cruzeiiOs e quarenta e sete centavos) O montante de sua 
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dívida consolidada. Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Dirceu Car
doso. À Comissão de Redação 

-Projeto de Resolução n9 280781, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 3.511.440.000,00 (três bi
lhões, quinhentos e onze milhões, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. 
Dirceu Cardoso. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução- n9 261/81, que autoriza o Gover"no· do Esta
do de Minas Gerais a elevar em Cr$ 1.394.841.410,46 (hum bilhão, trezen
tos e noventa e quatro milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatro
centos e dez cruzeiros e quarenta e seis centavos) o montinte de SUa dívida 
consolidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cafdoso. À Co
missão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 30/82,- que aUtoriza a Prefeitura Muriici
pal de Araguaína (GO) a elevar em Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqUenta 
e nove milhões, seiscentos e trinta-e oíto mil, qitocentos e quarenta e um 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão 
de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 25/82, que autoriza a Prefeitura-Munici
pal de Alexânia (GO) a elevar em CrS 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos 
e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 80/82, que autorizã a Prefeitura Munici
pal de Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 o montante de 
sua dívida consolidada. Aprovado. À ComisSão de-Redação. 

-Projeto de Resolução n9 221/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Cearâ a elevar em Cr$ 25.239.000,00 (vinte e cinco milhões, duzen
tos e trinta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Dirceu "Cardoso". Ã Comissão de 
Redação. 

- Projeto de Resolução n9 72/82, que autoriza -a Prefeitura Munici
pal de Guarapari (ES) a elevar em Cr$ 309.072.881,25 (trezentos e nove 
milhões, setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um cruzeiroS e vinte e 
cinco centavos) o montante de sua dívida consoli_da.da. Aprovado, após 
usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À C_omi_s__s_ão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 188/81, que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.435.641.087,00 (hum bilhão, quatrocentos e trinta e cinco- milhões, seis
centos e quarenta e um mil e oitenta e sete cruzeiros). Aprovado, aPós usar 
da palavra o Sr. Dirceu CardosoA k CõiniSsãO de Reditção. · 

-Projeto de Resolução n"' 184/81, que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a elevar em Cr$ 393.810.000,00 (tiezentõs--e noventa e três 
milhões e oitocentos e dez mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cãi-dOso. Ã Comissão 
de Redação. 

-Projeto de Resolução nç 273/81, que autoriza a Prefeitura Muriici
pal de São Paulo (SP) a elevar em CrS 4.182.160.000,00 (quatro bilhões, 
cento e oitenta e dois milhões, cento e sessenta mil cruzeirOs) o montante 
de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n• 8/82, que autoriza o Governo do Estado 
de São Paulo a elevar em CrS 2.022.956.612,82 (dois bilhões, vinte e dois 
milhões, novecentos e cinqUenta e seis mil, seiscentos e doze cruzeiros e oi
tenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, à 
Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 61/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo (SP) a elevar em CrS 319.360.800,00 (trezentos e dezeno
ve milhões, trezentos e sessenta mil e oitocentos cruz~iros) o montante de 
sua dívida consolidada. Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Dirceu 
Cardoso. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 258/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Boca do Acre (AM) a elevar em CrS 8.613.200,00o.inontante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 91/82, que autoriza a PrefeitUra Munici
pal de Sousa (PB) a elevar em CrS 57.600.000,00 (cinqUenta e sete milhões 
e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprova
do. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n~'60/81, que autoriza o GoVerno do Estado 
do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 128.968 .. 800,00 (cento e vinte e oito 
milhões, novecentos e sessenta e oito mil, e oitocentos cruzeiros) o mon-

tante de sua dívida consolidada. Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. 
Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

-:.__Projeto de Resolução n9 106/81, que aUtoriza a Prefeitura Munici
pal de Tamboril (CE) a elevar em Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhen· 

_tQs_ e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
AProvado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardos-o. A-Comissão de R e
dação. 

-Projeto de Resolução ·n9 14/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Jaciara (MTr a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã 
Corrrissão de Redação. 

--Projeto de Resolução n9 123/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal 'de Uberlândia (MG) e elevar em Cr$ 2.168.932.500,00 (dois bilhões, 
cento e sessenta e oito inílhõe&, novecentos e trinta e dois mil e quinhentos 
cruzeiros)() mOntante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da 
palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

-.Projeto de Resolução n9 266/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Catanduva (SP) a elevar em CrS 39.300.QOO,OO (trinta e nove mi
lhões e trézentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolid"ada. 
Aprovado. Tendo usado da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de 
Redação. 

-Projeto de Resolução n"' 38/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio CLaro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta 
e dois milhões, quatrocentos e oitenta e trê mil, seiscentos e trinta cruzei
ros) o montante de sua dívida consoliclada. Aprovado, tendo usado da pa
lavra o Sr. Dirceu cardoso. Â ComiSsãO- de Redação. 

-Projeto de Resolução n'1 33/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Jtabira (SP) a elevar em Cr$ 29.745.360,00 (vinte e nove milhões, se
tecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu 
Cardoso. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 240/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Coxim (MG) a elevar em Cr$ 12.356.000,00 (doze milhões trezentos 
e cinqUenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado. À ComiSsão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 218/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Minas Ge_rais a elevar eni Cr$ 988.603~570,49 (novecentos e oitenta e 
oito milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros e quaren
ta e nove centayos) o mo11tante de 5ua díVida consolidada. Aprovado, após 
usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

-:- Prqjeto de Resolução n9 202/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Ceará a contratar empréstimo externo, no valor de US$ 
50,000,000.Qü_(cinqüenta milhões de dórares norte-americanos) destinado 
ao II Plano de Metas Governamentais- PLAMEG II. Apreciação adia
da, em VirtUde d"q_téimino do prazo regimental da sessão. 

~ Projeto de Resolução n9 232/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 875.103.660;51 (oitocentos e setenta e 
cinco milhões, cento e três mil, seiscentos e sessenta cruzeiros e cinqUenta 
e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, 
em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Reso_lução n9 241/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Manaus a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte~americanos) destinada a 
pr0if3:mação de investimentos naquele município. Apreciação adlad8, em 
virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispões sobre a concessão de aposentadoria especial para o 
comerciãrio, na for~a _qu~ especifica. Apreciação adiada, em virtude do 
término do prazo regiinental da Sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n9 329/80, de autoria do Senador Cunha 
Lima, que modifica díspositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam~ 
bém integre a remuneração. Apreciação adiada, em virtude do término do 
prazo regimentar da sessão. · 

-Projeto de Lei do Senado n9 164/81, de autoria do Senador Luiz, 
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da Força 
Aérea Brasileira. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regi-· 
mental da sessão. 

. 
' 
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- Projetõ de Lei do Senado n9 352/78, de autoria do Senador Accio-
ly Filho, que dispõe sobre a ação-de alimentos. Apreciação adiada, em vir
tude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n• 255/80, de autoria do Senadbr Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 
1968, diciplinando o pagamento âo 139 salârio devido aos trabalhadores 
avulsos. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da 
sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n' 362/79, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de 
1979. Apreciacão adiada, em virtude do término do prazo regimental da 

• sessão. 
- ~r= - Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura .1\tlu-

nicipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e sete
centos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação 
adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n• 309/79, do Senador Gabriel Hermes, 
que dispõe sobre o exercício da auditoria contâbil e dâ outras providên
cias. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da 
sessão. 

2.4 - COMUNICAÇ0ES DA PRESIDf:NCIA 
-Término do prazo regimental da presente sessão. 
-Convocação de sessão extraord.inãria a realizar-se amanhã, às 10 

horas, com Ordem do Dia que designa. 

2.5 - ENCERRAMENTO. 

3 ~DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador José Lins, pronunciado na sessão de 31-8-82A 

4 - COMISSÃO DO DISTRlTO FEDERAL 

- Instruções a serem observadas durante a discussão e votação da 
proposta orÇamentária do Distrito Federal para o exercício financeiro de 
19&3. 

5- ATAS DE COMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 123' SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 1982 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- Extraordinária -
PRESIDf:NCIA DO SR. PASSOS PÓRTO 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Laélia de Akântara- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro 
Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves-:-:- Gab~iel Herm~s -
Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz F_e!nando.Freire- José 
Sarney- Alberto Silv_a_- Bernardino Viana- Hclvídio Nunes- Almir 
Pinto- José Lins -_Mauro Benevides- Agenor Maria- Moacyr Duar
te- Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Ju~:_e_ma __ - Marcos 
Freire- Nilo Coelho- João Lúcio~ Luiz Cavalcante-:-- TeotôniO Vilela 
- Gilvan Rocha - Lourival Baptista- Passos Pôr to - Jutahy Maga
lhães - Lo manto Júnior - -Luiz Viana - DirCeu Cardoso - Moacyr 
Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Ãlano Barcelos- Itamar 
Franco- Murilo Badaró_- Tancredo Neves- Dulce Braga- Franco 
Montoro- Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Henrique Santillo
Lãzaro Barboza- Benedito Canelas- Gastâõ Müller- Vicente Vuolo 
-José Fragelli.- Mendes Canale- AffonSO C amargo- Leite Chaves
Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon- Tar
so Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número regimental, de
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos 
O Sr. 19-Secretârio irâ proceder à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo aut6grafos de Projetos de Lei sancionados: 

N• 186/&2 (n• 365/82, na origem), de 30 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 54, de 1982 (n' 5.283/81, na Casa de origem), que dispõe 
sobte o desmembramento dos Conselhos Federal e Regionais de Biomedicina 
e de Biologia. (Projeto que se transformou na Lei n9 7.017, de 30 de agosto de 
1982.) 

N9 187/82 (n9 366/82, na origem), de 30 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 15, de 1982-CN, que altera o efetivo de Oficiais do Corpo de Fuzilei
ros Navais, fixado pela Lei" n9 6.836, de 27 de outubro de 1980; altera o art. 39 

da Lci n9 2.391, de 7 de janeiro de 1955, e revoga o art. 29 da Lei n9 6.469, de 
18 de novembro de 1977, que declarou em extinção o Quadro de OficiaiS Far
macêuticos do Co_rpo de Saúde da Marinha. (Projeto que se transformou na 
Lei n' 7.018, de 30 de agosto de 1982.) 

N• 189/82 (n' 369/82, na origem), de 31 de agosto, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 19, de 1982 (n' 3.355/80, na Casa de origem), que altera 
o Código de Processo Civil, para simplificar o processo de homologação judi
Cial da partilha amigãvel e da partilha de bens de pequeno valor. (Projeto que 
se transformou na Lei n• 7.019, de 31 de agosto de 1982.) 

De agradecimento de comunicação 

N• 188/82 (n' 368/82, na origem), de 30 de agosto, referente à promul
gação do Decreto Legislativo n9 78, de 1982. que autoriza o Senhor Vice-' 
Presidente da República a ausentar-se do País, no período de 23 de setembro 
a 23 de outubro do corrente ano. 

MENSAGEM N• 185, DE 1982 

(N• 364/82, na origem) 

Excelentíssimo~ Senhores Membros do Senãdo Federal: 
Nos tennos do artigo 57, inciso IV, combinado coin o artigo 17, parãgra

fo 19, da Coilsiituíção, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, o anexo projeto de lei que "estima a Receita e fixa a Despesa 
do Distrito Federal para o Exercício Financeffo de 1983''. 

Brasília, 30 de agosto de 1982. - João Figueiredo. 

E.M.E 
W 4/82-GAG Brasília, 24 de agosto de 1982 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Tenho a elevada honra de submeter a superior consideração de Vossa 

Excelência a Proposta Orçamentãria do Governo do Distrito Federal, para o 
exercício de 1983. -

As ações do Governo resultantes das aplicações nos programas aqui 
apresentados, se consubstanciam em objetiVos e metas de real significado so
cial, com o menor custo, aproveitando-se assim, integralmente, os recursos fi
nanceiros disponíveis. 

A programação foi elaborada objetivando aquelas ações governamentais 
consider.1das bãsicas para a elevação do nível de vida da comunidade do Dis
trito Federal. 
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A população de Brasília continua crescendo de forma acentuada, obri
gando ao Governo a fazer um esforço, cada vez maior, pata propiciar edu
cação e saúde para todos, tendo em vista a necessidade de recursos para a ma
nutenção dos equipamentos comunitáriOS~ notadamente nas cidades satêlites. 

Vale salientar que esses equipamentos sofrem uma pressão muito forte 
por parte dos habitantes da região geoeconômica, elevando sobremaneira os 
custos de sua manutenção. 

Em cOnsonância com essa filosofia, a função ·cte Educação e Cultura foi 
contemplada com 25,33% da receita prevista, objetivando assegurar o atendi
mento atual e acompanhar o crescimento da demanda da população em idade 
escolar. 

A função Saúde e Saneamento recebeu um a porte de recursos da ordem 
de 20,63% da receita, em razão da entrada em funcionamento dos Postos de 
Saúde, a fim de melhorar o atendimento médico preventiVo. 

Na função Administração e Planejamento, com· 18,29% da receita esti
mada foi incluída a parcela de 8,7% referente à contribuição ao Fundo de De
senvolvimento do Distrito Federal, que se destina a financiar obras de infra
estrutura imprescindíveis à Capital da República (no anexo, o quadro VII 
apresenta as despesas por função, incluindo as constantes dos projetas a se
rem financiadoS pelo Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal). A par
cela restante tem por objetivo a manutenção e modernização da ãdminis
tração do Distrito Federal. 

A função de Defesa Nacional e Segurança Pública com 10% da receita 
prevista, demonstra que a sede Administrativa do Governo necessita de um 
esquema de segurança condizente com suas funções de CaPital da República. 

Seguem-se em razão das prioridades estabelecidas, as funções de Habi
tação e Urbanismo com 9,54% e Assistência e Previdência com 6,59% da re
ceita. 

Às demais funções de Governo foram alocados recursos que compatibili
zam seus objetivos com a disponibilidade financeira. 

Na programação dos recursos, procurou-se adequar os meios à atual 
conjuntura econômica do Distrito Federal, buscando-se o equilíbrio duiarite 
a execução orçamentária, com o propósito de evitar situações deficitárias. 

Ao encaminhar a presente Proposta Orçamentária, são estas as con-Side
rações que julgo oportuno trazer à superior consideração de Vossa Excelên
cia, as quãis são complementadas com os quadros que integram e acompa
nham a Proposta Orçamentâri3 do Distrito Federal para o ex:ercídó de 1983. 

Ao ensejo, apraz-me renovar a Vossa Excelência os protestos da mais 
alta consideração e do mais profundo respeito.- José Orne-l/as de Souza Fi
lho, Governador. 

(*) PROJETO DE LEI DO SENADO No 166, DE 1982- DF 

Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o 
exercício financeiro de 1983. 

OFICIO 

Do Presidente do Supremo Tribunal Federal 
No S/21/82 (n' 57(82-P/MC, na origem), de 20 de agosto do corf"ente

ano, encaminhando ao Senado Federal cópia das notas taquigráficas e do 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinário n9 94.001-4, do Estado de São Paulo, o qual declarou a in
constitucionalidade do inciso I do artigo 15 da Lei n9 6.989, de 29 de de
zembro de 1966, na redação que lhe deu a Lei n9 7.785, de 20 d-e setembro 
de 1972, do Município de São Paulo. · 

(Ã Comissão de Constituição e Justiça.) 

AVISO 

Do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Repúbiicã 
N9 375/82. de 31 de agosto de 1982, encam-inhando ao Senado Federal 

a manifestação do Ministério da Fazenda em atendimento ao Requeri
mento de Informações n9 119, de 1982, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, formulado_ com o objetivo de instruir os Projetes de Resolução n~' 
247, 203 e 183, de 1981, e 83, de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Do Expediente lido figura a 
Mensagem n9 185, de 1982 (n9 364/82, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República submete ao Senado Federal, nos termos do artigo 57, 
Inciso IV, combinado com o artigo 17, § }9 da Constituição, pro}étO de lei 
que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federai para o exercício 
financeiro de 1983. 

(*) Será publicado em suplemento à presente edição, juntamente com a Mensagem. 

A matéria serã despachada à Comissão do Distrito Federal, pode~do 
os Srs. Senadores, perante ela, apresentar emendas nos vinte dias que se 
seguirem à sua publicação no Diário do Congresso Nacional. 

Para emitir parecer sobre o projeto e as emendas, a Comissão tcrã o 
prazo de trinta dias. 

O SR. PRESIDENTE (PasSos Pôrto) ::-Por indicação da Liderança 
do PMDB, a Presidência designa o nobre Senador Agenor Maria para, em 
substituição ao Senador Henrique S3ntillo, integrar a Delegação Brasilei
ra que deverá representar o Senado na 69• Conferência Interparlamentar, 
a realizar-se em Roma, de 14 a 22 de setembro corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador N_elson Car_neiro como Líder do PTB. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Como Líder. Pr~onuncia o seguinte dis
CUrso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupei recentemente esta tribuna para distinguir os candidatos ao pleito 
de 15 de novembro -entre os candidatos milionárioS e os devedores milio
nários. 

Cada vez mais se acentua a· Corn.ipção eleitoral neste País. O dinheiro é 
mais importante do que a cédula eleitoral. Tanto discutimos aqui a cêdula e 
nos esquecemos de discutir a influência do poder econômico no pleito que se 
vai ferir. Não há hoje um candidato que, se não tiver a sua fortuna própria, 
ou recursos que não pode confessar, possa enfrentar a maré montante de des
pesas cada vez maiores que -se multiplicam por este País. 

Mas, Sr. Presidente, não são só os candidatos. O que é triste- e isSO ê 
bom acentuar numa assembléia política- é que são os homens públicos que 
dão os piores exerrmlos. Ain4a ultimamente, na semana passada, os jornais 
divulgaram que os Deputados à Assembléia mineira", sem distinção entre PDS 
e PMDB, todos fizeram o seu Panamá e indicaram para os cargos públicos da 
ASsembléia as suas esposas e os seus filhos. Este fato foi divulgado ampla" 
mente pela imprensa. E, Sr, Presidente, o que constrange é verificar que não 
há, por parte dos partidos políticos, um protesto veemente contar essa práti
ca . .Mas, para ser absolutamente justo, querO reíerir que, no domingo -passa~ 
do, travou-se no Rio de Janeiro, através da tel_evisão, um debate entre os cin
co candidatos. e o candidato Leonel Brizola acusou o Governo do Estado, 
que é do PMDB, de haver expedido faturas que, a seu ver, pareciam realmen
te surpreendentes. 

Confesso que as notícias enim graves·, e esj:>erei que o Presidente da CO
CEA, Sr. Ecil Baptista, viesse, pela imprensa, resp-onder ao ex-Governador 
Leonel Brizola. Aqui estâ a resposta publicada no O Globo de ontem, na pági
na 4. Diz o seguinte: 

O diretor-presidente da COCEA, Ecil Baptista, esteve reunido 
com o Governador Chagas Freitas no final da noite e, ao sair do ga
binete, negou-se a mostrar as notas fiscais, alegando que seriam en
t"i-egues à Coinissão de inquérito. 

O ex-Governador Leonel Brizola expôs as notas fiscais na televisão. En
tão, disse ele: 

Segundo ele, a COCEA não vende cestas de Natal, ... ela as 
doa". 

Ora, Sr. Presidente, é a repartição pública, numa hora em que tanta gen
te passa fome, que doa as cestas de Na tal. 

Continuemos a leitura: 

Ecil Baptista confirmou que a comissão de inqUérito começa a 
trabalhar a partir de hoje, mas adiantou que. "as denúncias -não têm 
furidamento".- Vamos ver se tem C:u não na sua própria palavra. 

-Pelo que vi nas notas, existe um grande equívoco. Não existe 
nenhuma relação entre as notas relativas às cestas de Natal e ao 
-umllk-:shake" - explicou. 

Segundo o diretor da COCEA, as notas, no valor de Cr$ 11,5 
milhões, de dezembro de 1981, foram faturadas .. ''por engano", 
como se as cestas realmente tivessem sido vendidas, mas foram can
celadas imediatamente pela própria COCEA, sendo substituídas 
por outra fatura, como aproveitarriento de empenho. Quer dizer: 
deixou de ser cestas de Natal e passou, com certeza, a caixa de bom
bons. Mas continua o diretor da COCEA: 

A nota no valor de Cr$ 48 milhões, reiativa à venda de;:, .. milk
shake", disse o diretor da COCEA, eXiste realmente, mas a merca
doria foi entregue normã.lmente à Secretaria de EduçãÇão. 

~ I 
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Ora, Sr. Presidente. como representante do povo fluminense, tinh_a muita 
pena dos alunos das escolas públicas do meu Estado, mas, hoje, vejo que eles 
são lrrnaào<;. H milk~shake. 44 milhões gastos em milk-shake quando nós 
sabemo<; que a merenda escolar é uma rala água de leite em JX). Mas, aí es
tã. Sr. Presidente. a confissão oficial: 44 milhões de milk-shake para a:-; 
cri<.~nças do Río de Janeiro! 

Mas. não foi só isto. Também a Assembléia Legislativa do Rio dj! Janei
ro nào f1cou nada a dever à Assembléia mineira, porque- e leio, aqui, a si
nopse de Sebastião Nery, que é um homem tradicionalmente bem_ informado. 
Na sua coluna da Wtima Hora de ontem, diz: 

Quem avisa, amigo _é. Em jQrnalismo, quem adverte, chama 
atenção, denuncia, serviço público faz.. No começo deste mês, vocês 
se lembram, duas vezes denunciei, aqui, na lJllima Hora, que a 
maioria do PMDB, que controla a mesa d_iretora e u:>da.s as ativida
des da Assembléia Legislativa, estava preparando um panamâ para 
nomeação, às vésperas das eleições, de centenas de parentes, prote
gidos. alcovitados, dos próprios Deputados. 

E l:Ontínua: 

Não deu outra. Uma semana depoi1'; em manchetes de primeira 
pãgína, a VItima H ora mostrou a inacreditável ilegalidade, imoralí
dt~de. que acabou sendo feita pelo PMDB majoritário na Assemble

. iw numa quinta-feira, contratou como da!.ilógrafos_.motoristas, ser
·,,;nle~. centenas de parentes e serviçais de Deputados, com salários 
de _nivei ha1xo. No domingo, esses me~mos contnHados Com peque4 

ruJ~ ..,;~lá rios foram todos promovid11<i a Oficiais Legislativos~ çom 
·,dlt)" '>H lá rios. numa jogada de absnlut:1 111justiça c_om os 1.400 anti
~v;:, funcionàrios da Assembléia, que vassarn anos e anos sem uma 
~ •.. promoção. O Diário Oficial acabou publicando tudo, compro-

_-tndo tudo que denunciei. 

Aí está, Sr. Pr~•ddente. um espetáculo lamentável da realídade política 
brasileira. Quarldo se criou um dispositivo legal, proibTndo as nomeações até 
determinado prazo, três meses antes do pleito eleitoral, era uma medida mo
ralizadora e não um incentivo a esses testamentos. 

O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V. Ex_• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra. 

O Sr. Aloy.rio Chaves --Nobre Senador Nelson Carneiro, V. Ex• faz 
muito bem trazer ao conhecimento da Casa e do Pais, esse-eSCárldalo. t. quase 
inconcebível o que_ V. Ex• acaba de revelar ao Senado, e temos certeza que_ o 
faz baseado em fatos concretos que demonstram o baixo nível de procedi
mento político. que eu pensei jã tivéssemos ultrapassado há muito tempo. É 
preciso que esses escândalos sejam condenados, e_condenados veementemen
te, porque constitu_em uma mácula para o regime democrático. E, de outra 
maneira. vêm concorrer pará desvirtuar o próprio processo eleitoral, as 
eleições que se realizarão este ano. E, sobretudo, mostrar a incoerência e a 
C-Qntradição de procedimento de alguns parlamentares, que não poupam críti
cas à supostas irregularidades na área do Governo, mas, no entanto, silen
ciam, e silenciam completamente, a respeito de fatos desta gravidade. Eu o fe
lícito pelo seu discurso e pela condenação veemente que faz, coerente com seu 
passado e sua tradição de homem público de conduta irrepreensível. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito agradeço a V. Ex• a sua inter
venção, mas eu quero convocar o Senado Federal para meditar. No instante 
em que se vai votar milhões e milhões de emprêStfinOs-,-para-á boa ou má ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Bilhões! Não são milh_ões. Só J:m dólares são 2 
bilhões e 200 milhões; SJS bilhões de cruzeiros, o quanto nós vamos vogar, o 
quanto a guitarra do Senado vai voltar a fazer. Nobre Senador Nelson Car
neiro, as denúncias que V. Ex• estã fazendo da tribuna do Senado- são gravís
simas; V. Ex• está trazendo fatos que põem a ilu a Vida parlamentar deste 
País, V. Ex• que tem uma dupla responsabilidade, é um grande Senador que, 
em eleições suCessivas, o tem demonstrado, como respresentante de um gran
de Estado. Mas talvez o Senado não saiba a notícia que vou dar, é que V. Ex• 
foi agraciado com um títUlo, dos mais honrosos _que já se atribuiu a um Sena
dor da Repúbtica do Brasil, ou talvez o primeiro Senador da República do 
Brasil que foi eleito Presidente do Congresso Latino-Americano agora reali
-,ctdo na Colõmbia, onde V. Ex•, por unanimidade, foi eleito Presidente deste 
Congresso. Quero dizer, nobre Senador, que aquilo é uma honra que se esba
te, se reflete e atinge ao Senado a que V. Ex• pertence. Portanto, quero regis-

trar este fato que a sua modéstia não ta deixar que se registrasse, mas que a 
minha vontade e o meu espírito de justiça exigem de mim este pronunciamen
w! Acima deste Congresso se alterou a sua personalidade, se alterou -acima 
uas nossas_fronteiras, se alterou tão alto quanto os Andes. E lá nas encostas 
Jaqueta cordilheira que se estende da Terra do Fogo até o Panamá, lâ na en
.... vsta da Cordilheira dos Andes ergue-se um brasileiro tão alto quanto ela, 
como Presidente do Parlamento Latino-Americano. Receba V. Ex• as home
nagems deste obscuro Senador, que também_ª atingido por essa honraria que 
V. Ex.• con4uis~~u.- sem dever a César a mín~ma parcela--:- Pelas sUas quali~ 
ficações, pela sua inteligência, pela sua desenvOltura, pela sUa atuação nesta 
'....asa e em congressos latino-americanos, finalmente, pela sua figura ímpar de 
S.:nador. Nobre Senador Nelson CarneirO V. Ex• hoje é um homem e um 
nome que honra e dignifiCa o Senado do Brasil. (Muito bem.') 

O Sr. Mun'lo Badaró- Muito bemt Falou por todos nós. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço ao nobre Senador Dirceu 
Cardoso as referências que fez. Realmente constitui para a minha vida de ho
mem público, depois de 53 anos vividos quase todos nas barricadas da opo
s.h;ào, M:nào todos, constitui uma honra ter sido distinguido, por aclamação 
cios doze únicos Parlamentos que existem na América do Sul, através muitas 
vezes dos Presidentes desses Parlamentos, para presidir, durante dois anos, o 
Parlament~?_ La~no-AI_:ne_rican~, transferi_ndo a sua sede para Brasília, Só não 
pU\:te cumparecer ali o Coligresso do México, porque exatamente naquela se~ 
,·muht :s<ifam os antígos·pãrlamentares e se empossavam os novos. Mas, alies
tiveram o Presidente-e os dois vice-presidentes do Parlamento Europeu mani· 
f~~taranro s.:u interesse em manter as mais cordiais relações com o Parlarnen
t,l Latino-Ameri_carw .. _como aliás-já vinha ocorrendo. E também ali compare4 

ceu eSse ilustre estadista que é o ex-Presidente venezuelano Rafael Caldeira, 
Presidente da União Interparlamentária para significar o seu apreço à reu
nião dos parlamentares latino-americanos. 

- Fu agradeço as palavras do nobre Senador Dirceu Cardoso, generoso 
... llmo :-.empre, ex~essivo como sempre, e se ele fosse amazonense eu diria cau
daloso como sempre. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Sou justo. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço ao nobre Senador Dirceu~ 
Cardoso. menos por mim, mas porque procurarei imprimir a essa presidência 
o cunho de aproximar quanto mais possível os Parlamentos da America Lati
mr para que tenhamos o mesmo pensamento, defendamos as mesmas idéias e 
lutemos pelos memos ideais. 

Eu agradeço penhorado as palavras do nobre Senador Dirceu Cardoso e 
-creio que o apoio de todos teremos concluída essa tarefa dentro de dois anos, 
levando, prestigiando a vocação brasileira de estreitar os seus laços cada vez 
maioies com as nações latino-americanas. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Desejaria que o Senado, este Senado_que de
monstra nestes últimos dias o seu cansaço, cujo andar eu até já sinto meio 
trôpego, não o meu, o do Senado- o S~nado ouve uma comunicação_ de 
que fOi eleito Presidente do Congresso Interamericano e ninguém do PDS 
se levanta para se congratular com V. Ex•! E eles também foram atingi
dos! A sua eleição suspendeu a Bancada do Governo, colocou-a num ponto 
mais alto na consideração dos parlamentos sul-americanos ou latino
americanos. Ainda mais, a Mesa do Senado, a Mesa da Casa, a Presidên
cia da Casa, Sr. Presidente, deve pelo menos dizer uma palavrinha, seu se
nhor mereceu ou não, se isso é válido ou não, se isso o Senado recebe com 
uma consagração, ou se recebe ind_iferente essa honraria. Eu declarei e vou 
declarar agora: nenhum Senador do País há 152 anos de vida desta Casa 
recebeu essa horiraria. Nenhum! RUi Barbosa foi a Águia de Haia, mas foi iso
ladamente. Não teve honraria nenhuma mais. Rui Barbosa debateu as 
nossas teses, defendeu o pequeno contra o grande defendeu o mundo hu
milde contra o poderoso defendeu o Paraná contra a Alemanha Imperial 
do Kaiser, contra a Inglaterra de Eduardo VIl e assim por diante. E contra 
os Estados Unidos da Amêrica, de Woodrow Wilson, _defendeu o pequeno 
contra o grande. Mas V. Ex• foi reconhecido por integrantes do Parlamen
to Latino-Americano e eleito por unanimidade Presidente desse Parla
mento. Isto tem que ter um volume de expre-ssão, de significação muito 
grandc_L O Príncipe disse: .. Tão alto quanto a Cordilheira dos Andes foi ele
vado o nome de V. Ex•" E nenhum br::tsileiro conseguiu essa honraria! 
Gost~_ria que a_Mesa também diSl;esse alguma coisa. No momento, nobre 
Senador- permita-me o avanço do aparte- no momento o busto de Rui 
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Barbosa lá atrãs, conterrâneo de V. Ex'-, resplandeceu, porque na pessoa 
de um conterrâneo dele foi 'eleito o Presidente do Parlamento Latino
Americano. E V. Ex• desta tribuna honrou e dignificou o Senado Federal 
do Brasil. (Palmas.) 

O SR. NELSON CARN"EIRO - Muito obrigado. 

O Sr. Benedito Ferreira - Permite-me V. Ex'- um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Desejo ainda uina vez renovar ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso ... 

O Sr. Dirceu Cardoso- Não precisa agradecer nada por que é justiça. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Eu quero, aíiiáá, mais umã vez, renO
var o meu agradecimento ao_nobre Senador Dirceu Cardoso. Mas, acredito 
que o silêncio e a sinip"atia com que as nobres bancadas dos diversos Partidos 
aqui reun-idos têm acompanhado a minha oração certamente constituem um 
louvor e um aplauso às palavras de V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso - ·Não é o bastante, nobre Senador! 

O SR. NELSON CARNEIRO- Dou o aparte ao nobre Senador Bene
dito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• deve ter percebido a miriha angústia em 
não perniitir seQuer que V. Ex• respondesse ao outro aparte de S. Ex• o Sena
dor Dirceu Cardoso, porque V. Ex• terminava de fazê-lo qUaf!do o Senador 
Dirceu Cardoso pediu novo aparte. Logo, eu não tenho em S. Ex•, neste epi
sódio, como nas demais atitudes dele aqui nesta Casa, como o Catão, como o 
censor, mas sim como um cireneu, tal a preo-cupaçãO de nos ajuda~ a todos. 
Mas, neste episódio, S. Ex• caracterizou-se pela impaciência, Porque nem se
quer permitiu que V. Ex' nos concedesse a nós outros, que o quer tão bem,
e neste ponto eu reivindico uma posição privilegiada, porque realmente eu 
não consinto que dentre aqueles que têm tido o privilêgio de conviver com V. 
Ex• tenha alguém mais que possa lhe querer tão afetivamente como eu lhe 
quero S. Ex•, repito roubou-nos a oportunidade de par3beriizã-lo e de abraçá
lo, como eu jã o tinha feito particularmente, de vez que esta é uma grande 
honraria que V. Ex' traz para o BraSil, merecidamente. Os seus colegas do 
Parla~mento Latino-Americano em homenageando a V. Ex• e homenageando 
o Brasil lhe fazem justiça, pelo seu trabalho meritório, pelo seu esforço. V. 
Ex•, incansavelmente, desde os nossos tempos da Câmara dos Deputados, 
sempre foi um parlamentar atuante e sempre se fez presente em todas essas 
oportunidades no Parlamento_ Latino-Americano. Parabéns, pois, não só a V. 
Ex' mas a nós todos e, de modo particular, ao nobre Senador D1rceu Cardo
so. Muito obrigado. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, V. Ex• me adverte que 
o tempo está terminado. 

Quero referir que a distinção foi partilhada com o nobre Deputado Ge
raldo Guedes, que é o Presidente alterno, ilustre representante do Estado de 
Pernambuco na outra Casa do Congresso Nacional. A honra portanto, não é 
de um Partido, nem de um homem, é a um país que se presta essa homena
gem. E o Parlamento Latino-Americano - não era esse o objetivO dó meu 
discurso - será sempre um instrumento de aproximação entre as nações da 
América Latina para a consecução daqueles fins que, muita vez, são decidi
dos e resolvidos contrariamente aos seus interesses por nações estranhas ao 
continente e até por aquelas que integram o continente mas que têm objetivos 
diversos. 

Sr. Presidente, a minha vinda a esta tribuna foi apenas para fazer um 
apelo aos homens públicos, para que eles dêem o exemplo. Para a vida públi
ca, não precisam ser inimigos, ·os homens podem se entender cordialmente. 
Mas, para defender os interesses da coletividade, é preciso que não haja ex
cessos, e cada um de nós medite nos atos que pratica. Estes fatos que referi, 
relativamente à política fluminense e à política mineira-;-São episó-dios tristes 
da vida pública brasileira. Peço a Deus não se repitam, para que as novas ge
rações não se abeberem, não acompanhem, não estudem, não aprendam tais 
métodos e tais despropósitos. 

São estas, Sr. Presidente, as palavras que me cumpriã dizei nesta oportu
nidade, com os meus agradecimentos à tolerância dos ilustres colegas. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A Mesa do Senado Federal se 
sente honrada com a eleição do nobre Senador Nelson Carneiro para a presi
dência do Parlamento Latino-Americano. O Regimento não nos permite esse 
tipo de manifestação, a não ser em sessão especial destinada- a homenagear 
pessoas. Desejo, porém~ dizer que não é a primeira vez que um parlamentar é 

eleito Presidente do Parlamento Latino-Americano. O Deputado Ranieri 
Mazzilli ocupou, com muito brilho e com muita honra para o País, o cargo de 
Presidente do Parlamento Latino-Americano, e a Mesa aproveita a oportuni
dade para se rejubilar com evento tão significativo. 

O Sr. Dirceu Cardoso -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Tem a palavra, pela ordem, o 

nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, V. Ex• tirou um pouco, ou melhor, tentou tirar um pouco da 
grandeza da homenagem que o Sr. Senador Nelson Carneiro recebeu. Antes 
não tivesse falado a Presidência. Porque eu declarei que foi o primeiro Presi~ 
dente do Parlamento Latino-Americano. O sopro da Assessoria da Mesa, as 
cabeças iluminadas da Assessoria da Mesa sopraram ao Presidente que S. Ex• 
não foi o primeiro Presidente. Foi o primeiro, vou declarar pausadamente, es
candindo as sílabas: foi o pri-mei-ro Pre-si-den-te do Par-la-men-to La-ti-no
A-me-ri-ca-no. Quem foi? Foi o Sr. Nelson Carneiro. Não houve ninguém 
ainda, aqui no Brasil. Eu era Deputado e V. Ex• também. O que houve foi o 
Sr. Ranieri Mazzilli, de saudosa memória, Presidente da Câmara dos Deputa
dos, do antigo PSD e que foi eleito Presidente da União Parlamentar. É dife
rente. Sr. Presidente, União é uma coisa, Parlamento Latino-Americano ê ou
tra coisa. 

Sr. Presidente, o Parlamento Latino-Americano nasceu agora, como 
nasceu o Parlamento Europeu. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - V. Ex• estã levantando uma 
questão de ordem ou fazendo urna reclarpação? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, pela ordem. Sr. Presi
dente, áinguém pediu questão de ordem. Está errado, novamente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Pela ordem para ... Para uma re
clamação? 

O SR. DIRCEU CARDOSO -É isso. É o que eu estou falando. Seja 
reclamação, consagração, seja o que for. Pedi para falar. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• jã tem muito privilégio 
aqui, tem mais esse. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Nós estamos esperando número, e eu 
também estou querendo que seja com número. 

Então, Sr. Presidente, agora é hora do Parlamento Europeu, que tem 
como Presidente Simone Veil, a Deputada francesa eleita Presidente do Par
lamento Europeu. Nelson Carneiro foi eleito Presidente do Congresso 
Latino-Americano. Então, Sr. Presidene, desculpe, o Sr. Ranieri Mazzili foi 
Presidente da União da Interparlamentar. É outra coisa.~ um grupo de con
versações, de entendimentos, de glober-trot~ers, que percorre esse mundo, le
vando as nossas aspirações, mas não tem a expressão de Parlamento Latino 
Americano. D~culpe V. Ex' V. Ex' falou, e falou tirando um pouco do bri
lho, que Nelson Carneiro sozinho lá na Colômbia, lá em Bogotá, isolado, ho
mem de um partido de oposição aqui no Brasil, foi eleito, sozinho sem apoio, 
sem embaixador ter feito força, sem o Ministro das relações Exteriores ter fei
to força, sem V. Ex• ter feito força, sem o Presidente da Casa ter feito força, 
sem ninguém ter feito força, sozinhot Por isso eu disse.:. "'Galgou o posto sem 
dever a César a mínima parcela''. 

Sr. Presidente, eu desejava fazer uma outra comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos PÓrto)- Gostaria, antes de V. Ex• fazer 
a comunicação, de dizer que não me socorri da Assessoria da Mesa para dar 
essa informação. Eu me socorri da minha memória; qUC-ê a mesma-de V. Ex•, 
e realmente me enganei ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Só que a mhiha estã firme e a de V. 
Ex' ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• ouviu do Senador Nel
son Carneiro a retificação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não, eu conheço o fato. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Mas não importa. O que impor
ta é o seguinte: a Casa tem o maior orgulho da eleição do Senador Nelson 
Carneiro, mas deseja lembrar que a Presidência, a Mesa, só pode se associar a 
hQmenagens quando há sessões destinadas a isso. A comunicação que ele fez 
em plenário poderia merecer apartes dos nobres Senadores, mas a Mesa só se 
associa, Pelo Regimento, quando há uma destinação de sessão. É isto que eu 
gostaria que ficasse ressaltado. 

Concedo a palavra novamente ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para 
uma cOlnunicação. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO -(Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.)- Muito grato a V. Ex• V. Ex• não ouviU õ conselho dã Assesso
ria. Agindo por conta própria age bem, ouvindo o _conselho, erra. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou vivendo dias decisivos da minha vi
da. Os comentários aí, de atitudes que venho tomando aqui e lã, na minha 
luta pela sobrevivência, uma dura e duvidosa sobrevivência politica, tem me 
levado_ a atitudes extremas, e pode me levar a outras atitudes extremas. Sou 
um homem que luto com todas as armas. Não luto de pé atrâs com posições. 
O que aconteceu e está acabado. 

Sr. Presidente, hã dias relatei para a Casa, a Mesa desconheceu, não to
mou providência nenhuma. que fui vítima de um quase atentado na campa
nha no meu Estado. Não quero e nem peço, não estou pedindo e nem solici
tando providências da Mesa para a minha garantia pessoal. O dia que eu não 
puder garantir o meu mandato e o seu exercício eu renuncio a esta Casa. 

Mas já ouvi comentários aí _de que estou um pouco esclerosado. 
A Sr"- Dulce Braga - Não apoiado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Nilo estou rasgando dinheiro, nem be
bendo chumbo derretido. Estou falando verdades. 

Fiz ci participação deste atentado ao Secretário de Segurança do meu Es
tado, que prometeu providências, mas ·até hoje não me disse também o que 
fez - só ao Secretário do meu Estado e ao Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral. Aqui falei ao- Senado e ao Sr. Ministro da JuStiça-. Foi por causa da 
minha ida ao Ministério da Justiça que se deu o incidente da Hora do Brasil. 
Fui recebido pelo Sr. Ministro da Justiça numa hora em que S. Ex• estava em 
palestras sucessivas; não tinha tempo, mas me recebeu. Prestou apoio à mi
nha comunicação, de que iria tomar as providências que o Ministério poderia 
tomar. Foi isto que provocou o- incidente com a Hora do Brasil. 

Sr. Presidente, não fui à Hora do Brasil retirar o que tinha dito. Não. Fui 
à Hora do Brasil reclamar que não tinha dito o principal que eu havia falado 
aqui. Só isto. 

Pois bem; no bilhete que eu tinha mandado, pedi que colocasse;, .. Eu fu1 
recebido pelo Sr. Ministro da Justiça, que me prometeu, através da Polícia 
Federal, tomar as providências na apUração do fato". Foi só isto Que pedi. 
Não quero pedir misCric6rdia, nem garantias á ningUém. 

Sr. Presidente, lâ, um funcionário da Casa disse:. uo seu bilhete eu ras
guei". Isto não é nada para o Senado. Não é um jornalista. Um funcionário 
disse que havia rasgado a minha recomendação, porque eu disse;. "Ponha is
to~ Eu falei ao Senhor M.inistro da Justiça que prometeu tomar providên
cias ... ?' Só isto. Ele rasgou o bilhete. Foi istO que provocou aquele incidente. 
Não ofendi fisicamente a ninguém, nem falei nada. Falei que a minha bri~a 
era lá. 

Quero morrer na minha terra, Sr. Presídente. Não quero iriofrer aqui, 
morto por um funcionário do Senado. Quero morrer lá, e quero morrer da se
guinte maneira. Ouça bem a-Casa o que está acontecendo. Em entrevista no 
jornal, que não é nosso, é do Governo, o candidato a prefeito disse isso. Está 
aqui. Estou narrando só por desencargo de consciência. A Mesa desta Casa 
vai ouvir isto, depois do almoço tirar uma soneca e esquecer. Mas também 
não faço questão disso não; estou falando só por desencargo. 

Diz aqui, ouça bem a Casa o que estã se passando com o Senador- se se 
passasse com um Senador do lado de lã, jâ havia até intervenção ftdefal: 

O Candidato à Prefeitura de Ecoporanga não confirmou, mas 
um candidato a deputado estadual do Município declarou; .. Agora 
ele estã mesmo com vontade de matar Dirceu Cardoso." 

Estou passando agora um telex ao Secretário de Segurança para ele apu
rar isto também. 

Sr. Presidente, vou voltar no dia 6 a Ecoporanga, só e com a:s minhas cir~ 
cunstâncias, com os votos daqui do Senado de ,que eu possa lá .. entregar a 
alma a Deus e o corpo à terra fria", votos de alguns Senadores e da Mesa da 
Casa~ com exceção dos Senadores ali, que eu possa "entregar a alma a Deus e 
o corpo à terra fria". 

Volto a falar novamente: diz o jornal Tribuna. do grupo João Santos, do 
PDS, que deu essa declaração do candidato a prefeito. Agora querem me ma
tar. Eu vou voltar lã, no dia 6 de setembro, sozinho, visitar os meus amigos de 
Ecoporanga, sem a policia do Senado, sem a segUrança do Senado, sem as 
providências da Mesa, nem quero as providências da Mesa, agradeço as pro
vidências da Mesa, devolvo as providências da Mesa. Só levo isto; um voti~ 
nho que está falando no meu ouvido, que vocês estão pensando, estão pedin
do a Deus que eu deixe Já o corpo e entregue a alma a Deus. 

Pois bem, Sr. Presidente, no meu incidente com o jornalista, disse e vou 
declarar aqui outra vez: a luta é uma luta grande. Disse, na carta que fiz aos 

jornais que -noticiarãn1 as coisas diferentes,. "que o Sr. Marcos Faria, ~presi
dente da Voz do Brasil', que não é nem funcionário do Quadro, ganhava CrS 
730.000,00". Esses dados são vedados a qualquer Senador. O dia que o Sena
dor não puder dizer coisas da Casa, a Casa está podre ou prestes a apodrecer. 
No contracheque, Cr$ 708.000,00 por mês, num mês que não houve sessão 
extraordinária. Setembro começou hoje, vai haver sessão extraordinãria, e ele 
vai ganhar perto de 900 mil cruzeiros. Uma outra circunstância: não é funcio
nário do Quadro, tem carro oficial, motorista, gasolina, telefone, mordomias 
etc. E não é funcioil_ãr~o do Quadro, é "presidente", "gerente do serviço", 
não sei. O senhor João Orlando Barbosa Gonçalves, que disse que rasgou o 
meu bilhete, ganhou este mês, sem sessão extraordinária, Cr$ 627.533,00, e 
vai ganhar neste mês de setembro, com as sessões extraordinárias, perto de 
CrS 750.000,00. Então, mais que o Presidente do Senado Federal, quase uma 
vez e meia o que ganho. Neste mês, Sr. presidente, ganhei, está aqui no meu 
con_tra~que_: Senador, CrS 561.5?1,00. Então, ganhou mais do que eu. E 
não ê'fun~íoilârio, ê apeilas o homeril que faz 150 linhas. Aliás, são 15 ou 20 
fui:tcionãrÍos- que faienl 150 linhas, depoiS das -17,30-até às 19,30 horas; 150 li
nhas para sair na A Voz do Brasil. linhas decalcadas no serviço taquigrâfico 
do Senado Federal. Não sai nada das cabeças deles, das cabeças iluminadas 
desses dois homens. Só o que o Senado Federal tem no seu Serviço. 

Sr. Presidente, isto é a distorção que se passa aqui na Casa. Por isso que 
ele tem autoridade para dizer:_ "rasguei o seu bilhete". 

Então, Sr. Presidente, quero hoje ler, e vou ler até o Senado ficar aberto, 
todo dia no período de Breves Comunicações: o_ Sr. Marcos Faria.~ "presiden~ 
te", ganha tanto; o Sr. João Orlando Barbosa Gonçalves ganha tanto. Um 
tem carro oficial, gasolina, motorista, telefone e outras mordomias - o que 
não uso, o que um Senador não usa. Ele tem. Por isso, pode falar de cima. Vai 
ganhar perto de Cr$ 900.000,00 

Sr. Presidente, ontem conversando aqui uma coisa que desejo dizer, ele 
ganha mais que o Senhor Presidente da República, que diz que ninguém pode 
ganhar mais que ele. Diz lá. Sua Excelência manda lã no Poder Executivo. O 
Senhor Presidente da República manda é no Palácio do Planalto, aqui, não. 
Mandamos nós. 

(O Sr. Presidente faz soara campainha.) Aqui manda o Presidente, que já 
- apertou a carri.paihha. Nós é que mandamos aqui. 

Mais do que V. Ex•. mais do que qualquer um,_ quase uma vez e meia o 
salário do Senador. Temos aí gente que ganha mais do que nós. Não tem im
portância. Mais do que os Ministros de Estado, mais do que os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, mais do que os Ministros dos Tribunais de 
Brasnia, mais do que o Ministro da Justiça, mais do que o Ministro da Mari
nha, mais do que o Ministro_ da Aeronáutica; mais do que o Ministro do 
Exército, mais do que qualquer almirante, mais do que qualquer general, mais 
do que qualquer brigadeiro, mais d_o que o Presidente, por exemplo, do Me
trô de São Paulo- eu vi ontem, Sr. Presidente. Ganha uma vez e meia o que 
ganha o Presidente do Metrô, que lida com bilhões de cruzeiros, dez mil 
operários trabalhanOO, um engenheiro ilustre, um administrador magnífioo, e gaM 
nha menos do que o .. Presidente" do serviço de A_ Voz do Brasil- não sei 
bem -e o vice~presidente do serviço de A Voz do Brasil, esses dois moços que 
ficam ali sentados, interpretam o pensamento dos" senadores. 

Sr. Presidente, eu vou ler isto atê cansar ou enquanto em Ecoporanga 
não me matarem. Vou lã dia 6, estou comunicando a V. Ex• Se morrer, Sr. 
Presidente, a Mesa não tem direito de associar às homenagens de pesar se al
gum companheiro me prestar. Proíbo-- a Mesa que digo é o Sr. Presidente, 
não estou atingindo aos outros, é a pessoa do Sr. Presidente- a Mesa não 
tem o direito de se associar ao meu pesar, não lhes dou esse direito. Não to~ 
mau providência também, não toma conhecimento de coisíssima alguma. 

Sr. Presidente, vou fazer essas comunicações todos os dias. Quero ver se 
n'A Voz do Brasil vai sair todo dia, e limpo: o. ~"presidente"d'A Voz do Brasil 
ganha tanto; o ·~viceMpresidente" do serviço d'A Voz do Brasil ganha tanto; 
o "presidente" d'A Voz do Brasil tem um carrcr; eu, Senador, ganho tanto. 
Vamos ver se vai sair n'A Voz do Brasil. Fui lá reclamar pelo que eu disse, 
e não pelo que eu não disse. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Senador Dirceu Cardo
so, o seu tempo estã esgotado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, apenas para finalizar 
leio. Não são palavras mínhâs. Palãvras de Brecht. 

.. Há homens que lutam um dia e são bons. 
Há outros que lutam um ano e são melhores. 
Hã aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. 
Porém,_h.â os que lutam por toda a vida. Esses são os impres-

--cindíveis. BertOidt Brecht." _ _ 
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Creio que V. Ex' sabe quem é, se nã-O o sabe ... Deve ser um -salteador de 
estradas qualquer deste Mundo ... 

Sou um homem que lutei toda a vida. Quero morrer lutando. Não quero 
morrer na mão do funcionário d'A Voz. do Brasil, que não quis publicar aqui
lo que eu havia dito. Só isto. -QuerO morrer na rnãÕ-dos PiStole-iros de iâ, na 
luta pela minha sobrevivência- politica. ·- --

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

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, peço ·a palavra para 
explicação pessoal. -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Antes, nobre Senador Nelson 
Carneiro, gostaria de_convidar o nobre Senado! Dirceu Cardoso a uma refle
xão, porque s_ Ex• faz acusações à Mesa e à Presidência. Nós todos-esta-mOs 
solidários com a Presidência. 

Eram os o Presidente eve"ritual quando ocorreram os incidentes e os dis
cursos do nobre Senador em plenário, denunciãndo as violências na cidade de 
Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo. 

Declaro, de início, que a Presidência eventuâl se solidai:-izOu com ·o Sena
dor Dirceu Cardoso ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - A que horas? _ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - ... na presença dos Senadores 
José Frag_elli e Henrique Santillo, para qualquer providência acatitelatória da 
segurança que quisesse. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente o jornal declarou que V. Ex• estã 
solidário, que está acabado o negócio. Acabado o quê? Acabado, porque não 
é o pêlo de V. Ex• que está em jogo. É o meu. 

O SR.-PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A opinião expressa em jornal 
não é a minha opinião. -

O Sr. Dirceu Cardoso -Vai mandar rezar a missa de 79 dia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Comunico-ao Senador Dirceu 
Cardoso que o responsável pelo programa A Voz do Brasil é a Mesa do Sena
do. A responsabilidade é da Mesa do Senado. Ele teria que-se dirigir ao Presi
dente eventual ou à Mesa, àquela Secretaria a qual está vinculada a Secretaria 
de Divulgação. 

De modo que o episódio vai ser examinado pela Mesa em reunião ... 
O Sr. Dirceu Cardoso --Depois de morto, vai ser_ examinado. Muito 

bem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Eu ine pus à disposição de V. 
Ex•, na presença desses Senadores ... 

O Sr. Dirceu Cardoso- A que hora que se pôs? Sr. Presidente, quando e 
em que hora V. Ex• falou isso? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Lâ no 15• andar, quando V. Ex• 
foi à Secretaria de Divulgação, em vez de vir· à Mesa do Semido reclamar 
possíveis distorções. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Vai mandar rezar a missá de-79 dia. GUarde o 
dinheirinho, porque vai fazer falta ao Senado. 

O "Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente; peÇO a palavra· p-ara explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Tem a palavra, para explicação 
pessoal, o nobre Senador Nelson Carneiro. -

O SR. NELSON CARNEIRO (Para explicação pessoal. Sem revis~o do 
orador) -Sr. Presidente, o nobre Senador Dirceu Cardoso referiu-se.à cir
cunstância de nã_o haver -o Mínistério da R.elâções Exteriores nem a sua-Em
baixada em Bogotá prestado qualquer assistência à representação brasileira. 

Num pleito de justiça, devo dizer que, por determinação do ilustre Chan
celer Ministro Ramiro Saraiva Guerreiro, o Embaixador Jo_ão Her~es, que 
nos representa na Colômbia, prestou à delegação brasileira toda a assistência, 
inclusive recepcionando todos os convencionais. 

Este, Sr. Presidente, o registro que era-dejustiça fazer neSta oportunida
de. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos.Pôrto)- Sobre a mesa, projeto de lei 
que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido O seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 167, DE 1982 

IntrodUz modificado na legislação acidentárla do trabalho (Lei 
n• 6.367, de 19 de outubro de 1976). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 É acrescentado ao art. 59 da Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 

t 976, o seguinte § 89: 

- "§ 89 Os beneficies de que trata esta lei serão pagos imediata
mente após a caracterização do acidente, sob pena de responsabili
dade." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor O?- data _de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 59 da Lein9 6.367, de 19 de outubro de 1976, trata de especificar os 
benefícios devidos em razão dos acidentes de trabalho. O que aqui se querê o 
acréscimo de um parágrafo determinando que_ tais benefícios- sejam pagos 
imediatamente após a caracterização do acidente. 

A prática tem demonstrado que o atraso contumaz no pagamento dos 
_!:l~nefícios é extremamente prejudicial aos interessados, sem que, atê aqui, 
existam meios de forçar os responsáveis a fazer pagamentos imediatamente. 

Devo esclarecer, por último, que se trata de mais uma reivindicação âõ 
Síndkato dos Trabalhadores Rurais de São Mateus. 

Saia das Ses-sões, J9 de setembro de 1982~ - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.367, DE 19 DE OUTUBRO DE 1976 

Art. 59 Os benefícios por acidente do trabalho serão calculados, conce
didos, mantidos e reajustados na forma do regime de previdência social" do 
lN PS, salvo do tocante aos valores dos benefícios de que trata este artigo, que 
serão os seguintes: 

I - auxílio-doença- valor mensal igual a 92% (noventa e dois por cen
to) do ·salárío-de-contribuíção do empregado, vigente no dia ciO acidente, não 
podendo ser inferior a 92% (noventa e dois por cento) de seu salário-de
benefício; 

H -aposentadoria por iiwalidez- valor meJlsal igual ao do salário-de
contribuição vigente no dia do aCidente, não podendo ser inferior ao de seu 

-salário-de-beneficio; - -- -
III -pensão- valor mensal igual ao estabelecido no item II, qualquer 

que seja o número inicial de dependentes. 
§ 19 Não serão considerados para a fiXação- do salário-de-contribuição 

de que trata este artigo os aumento que excedam os limites legais, inclusive os 
voluntariamente concedidos nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao 
início do benefício salvo se resultantes de PromoÇões reguladas por normas 
gerais da empresa admitidas pela legislação do trabalho. de sentenças norma
tivas ou de reajustamentos salariais obtidos pela categoria respectiva. 

- § 29 A pensão será devida a contar da data do óbito, e o beneficio por 
incapacidade a contar do 169 (déciino sexto) dia do afastamento do trabalho, 
cabendo à empresa pagar a remuneração integra] do dia do acidente e dos 15 
(quinze) dias seguintes. 

§ 39 O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que em conse
qüência do aCidente -do tr3.balho necessitar da assistência permanente de ou
tra pessoa, segundo critérios previamente estábelecidos pelo Ministério da 
Previdência e Assistência Social, será majorado em 25% (vinte e ciricO por 
cento). 

§ 49 No caso de empregado de remuneração variável e de trabalhador 
avulso, o valor dos beneficieS de que trata este artigo, respeitado o percentual 
previsto no seu item I, serâ calculado com base na média aritmética: 

I- dos 12 (doze) maiores sa1ãrios-de-cont!ibuição apurados _em período 
não superior a 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores ao át:idente, se o 
segurado contar, nele, mais de 12 (doze) contribuições: 

II - dos salário-de-contribuição compreendidos nos 12 (doze) meses 
imediatamente arlteriores ao do acidente ou -no período de que trata o item I, 
conforme, for mais vantajoso, se o s~gur~do contar 12 (doze) ou- menos cOn-
tribuições nesse período. 

§ 59 O di~eit~ ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez ou a 
pensão, nos termos deste artigo, exclui o direito aos mesmoS benefícios nas 
condições do regime de previdência social do INPS, sem prejuízo porém dos 
demais benefícios- por estes assegurados_. -

• 
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~h'! Quando se tratar de trabalhador avulso r_eferido_no § 19 do Art. 19 
desta lcL_u benefício por incar.acidade ficará a cargo do Instituto Nacional de 
Previdência Social (lN PS), a partir do dia s_eguinte ao do acidente. 

~ 7'! Nenhum dos benefícios por acidente do trabalho de Que trata este 
<~rtigo poderá ser inferior ao salário mínimo do local de trabalho do acidenta
do, re-;;;ulvado o di-. posto no inciso I deste artigo. 

1 ..l.1 ( •>miss/)e.\· de c·onstitu/çào e Ju~tir;a e de LeKislaçào Social.) 

O "iR. PRESIDfNTE (Pa~~..,~~~ Pôrto)- O projeto 4ue vem de ser 
ltdn ..;er{! puhl11.:<.tdo e remetiDo às com.issôes competentes. 

O SR. PRESIUENTE (Passos Pôrto) --Em sessão anterior foi lido ore
o..jiJcrlmi.:'nt(l n"' Jó-L de 19~2. de autoria do Sr. Alexandre Costa e outros Srs. 
Senadnre...,, ... nllcit:mdo a r~lizaçào, em data a ser oportunamente marcada, 
de sessüu e.spe.t.:ial do Senado destinada a homenagear a memória do ex
ScnadlH Hennquc de La Rocque. 

O rcquerünento deixou de ser_votado naquela oportunidade, por falta de 
quorum, 

Passa-')e, agora, à votação do requerimento. 
O~ Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Scrâ cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será Hdo pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido e aprm'ado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 167, DE 1982 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do Dia, a fim-de que as -matei-iaSCOrisúmtes dos itens n9s 18, 
4, I, 2, 12, 19 e 16, sejam submetidas ao Plenário em 19, 2'~', 39, 49, 5'~', 69 e 711 Iu
gares_,__respectivamente .. 

Sala das Sessões, J9 de setembro de 1982. - José Lins. 

O SR. PRESI~ENTE (Passos Pôrto)- Aprovado o requerimento, será 
feita a inversão so!Jcitada_ ~- _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 18: 

"V mação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 l02, de 
J9t{2. que autoriza o governo do Estado de São Paulo ... 

O Sr Dirceu Cardoso - (Fora do microfone) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Já é matéria vencida. A infor-
mação ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Calma, Sr. Presidente_ ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Calma quem deve ter é V. Ex• 

O Sr. D;rceu Cardoso- Eu não quero voltar a discutir rriatédajá venci-
da. Quero saber o que foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Agora, eu pergunto: V. Ex• não 
poderia esperar, também, que eu terminasse a leitura do parãgrafo? V. Ex• 
não quer respeitar a leitura pelo Presidente. 

Nobre Senador, houve uma inversão da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -~Item 18: 

Votação, em tuino único, dO Projeto de Resolução n'1 102, de 
1982 (apresentado pela Comissão de FinanÇas como ConcluSão de 
seu Parecer n'1 53.0, de 1982), que autoriza o Govern:o--do Estado de 
São Paulo a realizar operação de empréstiinO ·externo, no ·vaTór de 
US$ I50,000,000.00 (cento e cinqUenta milhões de dólares norte
americanos), destinada a projetos de saneamento bâSico e a investi
mentos na Companhia do Metropolitano de São Paulo- METRO, 
tendo 

PARECER, sob n• 531, de 1982, da Comissão 
--de Constituiçãii e JuStiça, pela constituci"onalidade ejuridici

dade, com vOto vencido do Senado[ _Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Tem a palavra o nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, eu requereria, com a devida vênia.e humildemente. que V. 
Ex~ me passasse ãs mãos o processo referente ao-projeto que vamos votar. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu estava ouvindo o Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas nessas horas de prõvidências. nin
guém deve conversar com o Presidente. nem o Presidente deve conversar com 

• ninguém. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Então, é preciso um novo Regi
mento .. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não e possível tirar a atenção do Presi
dente numa- hora difícil para nós. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, pede-se ao Senado a liberação de um em
préstimo de alguns milhões de dólares para o Metrô de São Paulo. 

Da primeira vez em que se_discutiu aqui o empréstimo ao Metrô de São 
Patilo, eu me mariifestei mais ou· menos dentro a-a-segUinfe linha: tfata-se de 
uma obra de ultraprioridade de São Paulo; utilíssima. 

A Sr'! Dulce Braga - Muito bem! 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu seria um imbecil ou um beócio se ne
gasse a validade desse empreendimento. Basta que se diga, em 17 quilômetros 
de linha, o Metrô de São Paulo já transporta um milhão trezentos e oitenta 
mil passageiros por dia. Tem uma carga de passageiros que 17 km de linha 
produzem no Mundo. Isso atende muito ao triunfalismO brasileiro. Nós que.:. 
remos ganhar é do Mundo, não queremos ganhar da América mais, é do 
Mundo. Maíor futebol do mundo, a maior hidrelétrica do Mundo, o maior 
déficit do Mundo, a maior dívida do Mundo, os maiores empréstimos do 
Mundo ... 

Pois bem, o Metrô de São Paulo tem a maior carga, 50 mil passageiros 
por hora. São um milhão, trezentos e oitenta mil passageiros, em 17 km de li
nha, por dia. t: uma obra, portanto, superprioritária. 

A Sr'! Dulce Braga- Muito bem! 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, e o presidente d·o Metrô, 
que se encontra aqui presente, ganha menos do que o subchefe da Voz do 
Brasil do Senado Federal. O subchefe do serviço da Voz d_o Brasil do Senado 
Federal ganha de salário uma vez e meia o-que ganha o presidente do Metrô 
de São Paulo que capitaneia lO mil operários e é responsável por equipamen
tos de bilhões -de dólares que estão instalados lá, locomotivas, serviço, grade 
da estrada etc. Ele ganh~ __ me_l)OS, é até modesto, devíamos convidá-lo, para 
um dia,-sef -o chefe do serviço da Voz do Brasil do Senado Federal, que tem 
uma responsabilidade tremenda, Sr. Presidente, uma coisa louca ... Esse .. pre
sidente" da Voz do Brasil, temos que passar no corredor e nos prostrar diante 
dele, parece um marajá, é-õ-m-aiãjá-ao Senado; os dois, o marajâ e o marajazi
nho, com carro, motorista, gasolina, telefone, etc., cuspindo na gente e ras~ 
gando os bilhetes dos Senadores ... 

Sr. Presidente, esse M~trô, da primeíra vez, eu disse que impedir essa 
obra, por um dia, o prejuízo· seria de milhões de cruzeiroS. :t uma obra utilís
sima, necessária, necessarfssima, é uma obra de transporte de masSa da capi
tal de São Paulo, uma cidade que vai ser, no fim do século, a segunda do 
Mundo, outra vantagem para o triunfalismo brasileiro. Só vamos perder para 
a Cidade do México, que vai chegar, no fim do século, com 30 milhões de ha
bitantes. São Paulo vai beirando isso aí, vai chegar a 20 milhões de habitan
tes, vai ser a segunda maior cidade do Mundo; já é a quarta, vai ser a segun~ 
da. Portanto, é de utilidade. 

Sr. Presidente, mas eu não luto por São Paulo. A nossa Senadora Dulce 
nos solicitOu que fôssemos favoráveis ao empréstimo. -Não posSo fazer isto 
porque seria romper com os meus princípios e com os meus compromissos 
morais. Mas, também, não vou deixar de -manifestar a minha admiração pela 
obra que ali se realiza, como manifestei também_ em relação ao metrô do Rio 
de Janeiro. Não vou votar a favor porque não vou quebrar a minha linha de 
conduta. Eu sou um humilde e obscuro Senador que pode viver por horas, até 
o dia 6 ou 7 ... 

A Srf Dulce Braga - V. Ex• terá vida longa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex' é a única que faz esse voto, mas, 
lá da -Presidência, o negócio é outro .. : (Risos) o desejo é outro .. ~. mas, diz um 
velho ditado, praga de urubu magro não pega em cavalo gordo ... 

Então, Sr. Presidente, vou dar o voto contra, mas, constrangido, diante 
de uma obra de que o Brasil se honra. Maior carga Jransportada de passagei- . 
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ro do Mundo- 17 km de linha, 1 milhão e 3SO mil passageiros por dia vão 
construir mais 24 km, ficai'ão, portanto, 41 km, será um dos maiores Metrôs 
do Mundo, com uma carga de transporte extraordinária. 

Então, a minha homenagem ao presidente do metrô. Vou dar voto con
tra, mas, pelo menos, vou ler o nome dele. 

O Sr. Luiz Viana- Eu ia votar a favor, mas, pelo argumento de V. Ex•, 
se V. Ex• vai votar contra, eu não sei o qUe fazer ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• faÇa o que eu-digo, mas não faça 
o que eu faço ... Vote a favor. 

Vou dizer o nome dele: Dr. Cássi:O FlorivaidO- de Castro, presidente do 
metrô de São Paulo. Uma das grandes obras que se realizam no Brasil, na 
Amêrica e, possivelmente, uma das grandes obras que se realizam no mundo. 
Pois bem, com o atraso desse dinheiro ocorrerá a paralisação das obras e ha
verá prejuízos extraordinários. Vou dar o meu voto contra porque ê o meu 
princípio, po.t'qu6 Voto contra os emprêstiniOs. o=s emprês-timOs en1 pauta são 
de 2 bilhões e 200 Dii!hões de dólares e de 578 milhões de cruzeiros, que a gui
tarra do Senado, se jogar em circulação, nos fará elevar o vencimento do sub
diretor do serviço da Voz do Brasil do Senado Federal e o chefe de serviço da 
Voz do Brasil do Senado para I milhão e 800 niil, porque o dinheiro deles não 
dá para ·mais nada. É isto, a erosão que tr3.zem Õs emprêstlniOs nà: VIda nacfo~ 
nal. Nós homenagea~IJ;os São Paulo e o Metró de São Paulo, obra ciclópica, 
obra do século que ali se realiza, mas Sr. Presidente, é o sacrífíció dC.120.iiíi
lhôes de brasileiros que esse dinheiro trará, entrando em circulação, v3i dimi
nuir o·-põâer_aqtií.SitíVO; vai ag_i.tar o p~der do diriheiro. Soffiente. Pot" isso que-
faço. - · -

Sr. Presidente, cqnstrangido votO __ çontra.~ m_etrô, m_as fiCa: 9 pedido dá 
nossa. Senadora Dulce.Braga, que tem _eOCaiitado O Senado com <?-5 ~~us __ pro_
nun_ciamentos. Infelizmente não posso aten_der o seu Pedido, niâs __ façn votos 
de que 3. Maiorhfe a Mino-ri~ dO riosSQJ·~-a:rtido também,_· qu~ a·era esiá a~sQ
ciada, dêem o núm.ero 'par'a que- posSã - ser_ votado" o- empréstimo~ e U!Ua homenagem _que faço, Sr. Presidente~ ~ertO de_ que não estou ho
menagCándo S_ão Paulo, mas uma obra que honra a engenhafia nacíonal, 
honra aqueles que a planejararri e _que· a estão realizando. 

Sr. Presidente, voU vO~r contrã~ -~aS é_ Uma o-~ra ineritóri~ __ q-U~ -~ã-~ __ deVe 
atrasar. Não podemos cometer esse criine, porque, amarihã, ela vaf ficar pôr 
cinco \•~es m~is. Co~ a iriflaçã'? de ~-O<f%- ~go_r~; e d~êxtii ~ Tim.~riiés_·d~}2_d~1 : 

130%, ninguém suportará mais o seu 'cuSto. · · · · - --- · - ·-

sa.) 

Er:i o que tinha a dizer; Sr. Presidente. (Muito_bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em votação o projeto. 
os-srs. senadores -qUe o aprovairi, Queiiãin-Peiríiariecef sciritiidõs: (PQU:-

Aprovado, com voto contrário do nobre Senador Dirceu Cardoso,. 

E o segu~~te o projeto- aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 102, DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a reaiizar operação 
de empréstimo externo, no valor deUS$ 150,000,000.00 (cento e cin
qüenta milhões de dólares norte-americanos), destinada a projetos de 
saneamento básico e a investimentos na Companhia do Metropolitano 
de São Paulo - METRÚ. 

O SeriadO -FederaJ resolve: 

Art. 19 É o Governo dO EstadO de São Paulo autorizado a realizar uma 
operação de empréstimo externo, no valor global de USS ISÕ,OOO,OOO.OO 
(cento e cinqUenta milhões de dólares norte-americanos) ou equivalente em 
outras moedas, de principal, junto -a grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, com
preendendo duas parcelas, sendo uma de USS 60,000,000.00 (sessenta mi
lhões de dólares norte-americanos) destinada ao Fundo Estadual de Águas e 
Esgostos - F AE, do Estado de São Paulo, a ser aplicado em projetas de sa
neamento básico, a cargo da Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo - SABESP, e outra de US$ 90,000,000.00 (noventa milhões de 
dólares norte-americanos), para atender o Plano de Investimentos da Campa~ 
nhia do Metropolitano de São Paulo - METRO, mediante subscrição de 
ações no aumento de capital da referida companhia. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos- termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operaçãO a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto n9 74.157, de 6junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encãl'i'egados da execução 

da política económico-financeira do Governo Federal, e ainda o disposto na 
Lei Estadual n9 8.279, de 20 de aóril de 1982, autorizadora da operação. 

Art. J9 Esta Resolução entra em vigor' na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 237, de 
t981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
s~u Parecer n9 1.321, de ~981), que ~utoriza o governo do Estado de 
Minas Gerais a elevar em Cr5 6.359.9"85.826,47 (seis bilhões, trezen
tos e cinqUenta e nove milhões, novecentos e Oitenta e cinco mil, oi
tocentos e vinte e seis cruzeiros e quarenta e sete centavos) o mon
tande de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.322, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e .[ustiça, p_ela constitucionalidade e juridici-

-dade, com voto vencido. 9o Senador Hugo Ramos. 

Em votação o projeto. (Pausa.) 

O Sr. DirCeu Cardoso- Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Concedo a palavra ao nobre Se
na-dor- Dirceu Cardoso, plira encaminhar a votação. 

O SR. PII!CE!J 0\RDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
d_o Orádor.) ~Sr. Prf:sidentc! e -s~s. -S_en3dOi-eS: 

Temos a-gora um pedido de empréstimo do Estado de Minas Gerais. 
(Pausa,) 

-~A _S" iJ~'t~e_Brag~ --:_-·S~._-Pfesidente, ~Ç~ ~iCenÇ~pãra dizer a~ Sf. Sena~ 
dor Dirceu Càrdoso qUe, se-preC1So eu-vou lã falar nOS SeUs- comícios. porque, 
acima de siglas partidárias, está um homem sofrido~. 

O~R.p!RÇEUCARDOSO :-Não. V: Ex• estã convidada, sim, para o 
-ine~- enterro_. dia.-6. E será a_l,Ínlça ·do PDS que eu- cOnvido, mais ninguém-; 
n~m o Presi~e~te pode_ ir, ~em pode pôr o pé lã. 

A S~ Dulce Braga - Acima das siglas partidárias, se precisar da nossa 
vozy da voz de todos os Senad?res present~, como V._ Ex• diz que sua eleição 

. e_sJá J?~rig"and(),_aéi"?-a_da_s Sí~las_Parii,dárí~~· tenho cC:~;teia_. ()_~~· ~~ídente O§ 

Srs_ ... ~en_ãçl.ores .e ésta h.Um)fde &eU3_dor;I pedirão vOtos Para Dirceu CardoSo. 

· O SR. DIRCEU CARDOSO- Muito obrigado Senadora, mas lá está 
de vída- e tri6rte, eStâ fedendo a chamusco de pê de santo queimado, de pólvo. 
ra: queirtfada; ·aliás. · -- · -·- · · · - ·· 

,Sr; Pr6s_idçnte, o Estado de Minas Gefa_is j)ede tini_ einpréstirrio de seis bi
lhões, trezentos e cinqüCrita e itove rililhões, novecentos e oiterita e Cinco-mil, 
oitocentos e vinte e seiS CtuZeirõ-s e quarenta e sete ceiiiaVos, destiriado ao fi
nanciamer_lto _de Pr?aramas de SaneamentO, ?e _En_ér~ia Elétrica e de Tnlns-.. 
portes, naquele Estado, de ê_onformidade com a -inclusa Exposição de Moti
vos do Senhor Miniscro de Estildo' da Fazerida, S!. ErO-arie GalvêaS, capeandO 
uma exposição do Sr. CarloS qeritldo Langoni, presidente do Banco Central 
do Brasil: 

2:. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 31' da 
mencionada Resolução n9 62/75, submeto o assunto à consideração 
de V. Ex•s, votando pelo seu encaminhamento ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, para posterior envio àquela Casa 
do Congresso, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Sr. Presidente, Srs. "Senadoies, o próprio Ministro da Fazenda, enviando 
a mensagem-diz: se estiver de acordo. Quer dizer, ele não está de acordo. Se o 
Chefe d~? Poder_Executivo estiver de acordo,_que seja- eriviado, que o projeto 
corra a sua tramitação. 

Já que eu estou com o pê na cova, tenho que contar com a boa-vontade 
desses que poderão rezar na hora em que chegar aqui a notícia da minha mor
te. Sr. Presidente, não quero foguetes no Senado, quero apenas que recebam a 
notícia com certo conslràngimeilto ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O pedido de V. Ex• será atendi-
do. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - ... e vão rir em casa, aqui não. 

Se..o nobre Senador Murilo Badaró tivesse sido candidato ao governo do 
Estado, nós teríamos outra visào dO projeto. Talvez S. Ex• não fosse favorá
vel _a esse empréstimo neste Governo. Mas como S. Ex• se acomodou Isto 
apesar de um discurso, Sr. Presidente, que vai ficar famoso na História.de Mi~ 
nas, exemplo da oratória política; e que al8uns ãdVersârios de S. Ex• já me fa
laram foi o maior discurso qúe se profCriu em Minas nesses .. últimos anos. A 
alma de Minas, diz o discurso do Senador Murilo Badaró, que está sendo im-

I 

... 
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pressa na grâfica oficial, lá, e vai ser derramado no Brasil inteiro. Se o Sena
dor Murilo Badaró tivesse sido o candidato a governador, talvez a visão dQ 
projeto fosse outra. Mas coino é o Sr. EliseU Rezende que vai empalmar a 
glória de ser candidato ... Candidato porque, até a apuração de 15 de no
vembro, outras coisas nós ouviremos. Espero que, lã, quem vai pagar este em
préstimo seja o Senador Tancredo Neves. É um empréstimo a 75 dias das 
eleições e é outro governador quem vai pagar. Não é só este, não. Temos ou
tros empréstimos. Pelos mesmos motivos, voto contra estes seis bilhões de 
cruzeiros - não é para metrô, obras de saneamento, estradas, etc. são obras 
estaduais. Vou ler, Sr. Presidente, tenho aqui todos os empréstimos de todos 
os anos, Minas Gerais Já a-panhou quatro ou cinco empréstimOS- nOSSOS";CSte é 
o quinto ou sexto empréstimo do ano. Estão aproveitando enquanto '"Adão" 
é o tesoureiro. Depois que o H Adão" mudar, deixar de ser o tesoureiro, a coi
sa vai cantar diferente. 

Assim, Sr. Presidente, vou votar contra e vou pedir verificação de quo
rum. Há obras utilíssimas aqui como saneamento, tranSporte, Isso-é diferente. 

Sr. Presidente, veja o que é o rompimento de uirf princípío, rriinpi cótri 
um princfpio·, agora estancar isto sCrá difíciL Abriu a comporta. fechá-la ago
ra, com o jorro, será difícil. 

Prazo de resgate 2 e 5 anos, respectiVairierile. Cai exatamente no manda~ 
to do Senador Trancredo Neves. Sim, Sr. Presidente, contra-pdos-rriesmos 
motivoS. Isto tem_ uma carga inflacionâiia t_reniCilda. 

E nem sei -se-eStâ -devidamente_just~fJcado, porque os pareceres ·das Co
miSsões São· tão Síriiples, são rápidos. Por exemplo, o parecer da ComiSSiO- de 
Economia -autoriza serri m3.iS consideraÇões. 

Sr. PreSidente, eu vou votar contra. Jâ são doiS votoS contra qUe te.mos 
a:qui de saída, meu e- do Senador Paulo- Biosslird. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr to) ~, Eni votação ~o projeto: 
Os· Srs~ Senadores que o aprovatrt. -que"i'núil- pertnartCêet sen_t_àdOS. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. DifCeú-CiiTdOsõ- Sr. Presidente, peço-verificação de .. quo
rum". 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Vai-se proceder à verificação 
requerida pelo nobre Senador Dirceu Cafdos6-.- - -- -~- - ----

Solicito aos Srs. S-enadores qu~ retomem seus lugares, para proceder-
mos à nova verificaÇão de votação. (Pausa) 

COmo vota o Sr. Líder do PDS? 

O SR. JOSÉ LINS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Como vota o SI. Uder do 
PMDB? (Pausa.) 

Como vota o Sr. Líder do PDT? (Ftiusà.) -
Como vota o Sr. Líder do PTB? (PaUsa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(ProcedeMse à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. ~SENADORES:~ Almir Pinio - Aloysio 
Ch-aVes-.:.:_ B-erieárto Cãnelas- Benedito Ferreira·- Dulce Braga- Euni
ceMichiles -Gabriel Hermes- João Lúcio- Jorge Kalume- José Lins 
- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- LouriVal Baptista- Luiz Ca
valcante- Luiz Freire- Moacyr Duarte- Moacyr Dalla- Murilo Ba~ 
daró- Nilo Coelho- Raimundo Parente- Tarso Dutra. 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: Álano Barcelos- Dirceu 
Cardoso - Gilvan RC)C-ha - Paulo Brossard. 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Se todos os Srs. Senadores já 
votaram vai-se proceder à apurã.ção. (Pausa.) -

Votaram SIM 21 Seõã.dores e NÃO 4. 
Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 26. 
Não há "quorum''. Na forma do Regimento, suspendo a sessão por lO 

minutos, acíOnando as campainhas. 
Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às li horas e 35 minutos, a sessão é reabel-ta às I I 
horas e 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) __: Está reaberta a sessão. 
Solicito aos Srs. Senadores que retomem os seus lugares, para proce

dermos à nova verificação de votação. (Pausa.) 

Não vou pedir os votos dos Srs. Líderes porque eles já se manifesta
ram, de modo que os Srs. Senadores j_á podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à ~·otaçào.) 

Votam "SIM'' os Srs. Senadores: Almir Pinto- Aloysio Chaves
Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Bra
ga- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Joã_o Lúcio- _Jorge Kalume 
- José Lins- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lo_urival Baptista 
- Luiz Cavalcante- Luiz Freire- Martins Filho -_Moacyr Dalla-:-
Moacyr Duarte- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Or~~~es Quércía

--Raimundo Parente- Tarso Dutra. 

Votam .. NÃO" os Srs. Senadores: Álano Ba~:celos- Dirceu Cardoso 
-Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (l'assos Pôrto)- Se todos os Srs. Senadores já 
yotaram yai-se proceder à_ a_puração. (Pausa.) 

Votaram STM 28 Seriadores e NÃO 3. 
Não houve abstenção. 
Total de votos: 31. 
Não havendo número para deliberação, a matéria fica adiada. Ficam 

igualmellte. transferidas para outra oportunidade as demais matérias cons~ 
tantes da Ordem do Dia. todas em fase_ de: votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passo~~ P~ôrto) - Está esgotada a matéria 
constante da Ordem _do Dia. 

cO~ç~do- a palavra ao -nobfe :sena-dor Aim.ir Pinto. 

OSR. ALMIRPINTO (Pronuncia o seguinte di•curso.)- Sr. Presi-
dente, Sis-.-·senãdoi~s;- - ----

Não -têm sido poucas as vezes que, da ttibuna do Senado, tenho me re~ 
. ~portado ao problema da irrígação-do Nordeste, como t~lvez a principàl 
~ fonte de _,riqueza para a região. 

Dela actVí.fão os gêneros alime_ntíciOS; lão n-ecessáríóS à alimentação de 
' ··u·in:i" PõPUlãÇãõ.Sllbíl"Uifida·,- taVoreceoaó; a 16m -do -mais~·-um~ -co-merciali

zação interna e externa. que poderá auferir reCeita raZOáVel aos _sacrifiCa-
dos produtores agdcolãs nordes_tinOs.. -

As Piópri3S."ilut0rid-ãdes fedei-ais, principalmente aquelas a quem _está 
afetO_o-ihC-ennvo ·ao_ PE.OHJDRO e. por via de -cónseqilência, a própria irri
gação, eStão a tOda a hora a reconhecer a necesSidade do seu rãpido desen
volvimento, através do PROMOVALE, POLÓNORDESTE e PROJETO 
SERTANEJO, reunindo, para tal, Uri:ia sOma de recursos--_qu-e Ofereça co
bertura finan·ceira aó" setor ifrigàtórió de ubertosas regiões 'do semí-ãrido 
brasileiro. 

Cr"rande -foi para. miin a- s-urpresa~::® ler n3.- i-mprensa do ineu Estado
Ceará- Um proriúnciamento feftO,--iiàAssembléia Legislã.fíva, PeJo Depu
tado José Valfrido M_onteiro, por sinal, nascfdo, criado e vivido na cidade 
de lcó, onde estã implantado um sistema de ir"figação, a cargo do DNOCS, 
em que S. Ex• _denuncia que os peiímetfos irrigados mantidos pelo Depar.: 
tamento Nacional de Obras Contra as Secas; no território ceare-nse, estão 
a-meaÇados de-fracasso ·pela falta de re~ursos por parte do importante ór
gão do MiniStério do Interior. 

E afirma o Deputado estadual Valfrido Monteiro: '"aquilo que se tor
nou uma e.sperança para o Nordeste foi de ãgua abaixo pelo desprestígio da 
região junto aos poderes da União". 

Indaga então Q parlamentar Cànterrâneo: "Para onde irão correr ases
peranças de milhares de colonos de Banabuiú, Orós, Forquilha e outros 
perímetros?" Para em seguida advertir que, em conseqüência .. as empreí
teiras que neles atuam serão sacrificadas". 

A esta altura do seu discurso, o Deputado José Valfrido Monteiro foi 
àparteado pelo seu colega de bancada, Antônio Câmara, que declarou: 
"Quando das desapropriações para esses perímetros, argumentaram que 
eles poderiam controlar o abastecimento dos Estados, no entanto os perí
metros estão para fechar, e não há justificativa". 

Não creio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que isto venha a acontecer, 
mas infelizmente, as declarações prestadas -à imprensa pelo Diretor da 2• 
DR do DNOCS, José Dias Cabral, confirmam o depoimento do Deputado 
José Valfrido Monteiro. 

O graduado funcionário do Departamento de Obras Contra as Secas 
disse à reportagem do jornal O Povo de Fortaleza que "os perímetros irri
gados sob a responsabilidade daquele órgão no Ceará, estão com sua ma
nutenção ameaçada devido à falta de recursos". 
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Farei, com a permissão da Mesa e dos meus ilustres pares, a leitura-de 
tópicos da entrevista do Diretor da 2~ DR, que substitui temporarhlmente, 
o Díretor titular, Dr. Almir Távora: 

._.Se compararmos os recursos alocados, ano passado, com as dotações 
de<:> te ano. pode-se verificar claramente que existe uma_defasagem em va
lere<; reais", afirmou José Dias Cabral que substitui temporariamente o di
retor da 2• DR, Almir Távora. 

··Em valores no minai:;, os recursos destinados ao DNOCS para manu
tençào dos períme!ros irrigados. este ano, JOram mais elevados que no ano 
pa:>sado, porém o ritmo inllacionário tem corroído aqueles recursos, preju
dicando os proJetes em termos de _serviços secundários, ex-plicou ele.-Esta 
redução nào significa quem; projetes sofrerão paralisação imediata, mas se 
continuar indefinidamente chegará o momcirito eln que serão inviáveis 
para atender às necessidades. 

Somente a manutenção prioritária dos perfmetros irrigados está sendo 
executada. como preparação do solo c plantio. Os recursos do sistema fi~ 
nanceiro, isto é, do crédito rural, tambem estão sendo liberados normal
mente, tanto assim que a primeira safra eSte ano já foi COlhida~ fartando 
retirar a segunda, que deverá ocorrer até o final do ano. - -

A inflação tem prejudicado a manutenção secundária· dos perímetros, 
como a construç_ào de estradas, ampliãç3o e conservãção d<i fe(ie-de diSlr-i~ 
buição e drei1agem. "Não fomos cOitados, conclUiu JoSéDJãS Cabral, o que 
houve foi uma redução cm nossa capacidade de manter adequadamente as 
áreas irrigadas c, se a situação persistii-, ein alguns anoS poderá acabar". _ 

Procurou Dr. José Dias Cabral, valer-se de um eufernismo-,-·-ao dizer 
não ter havido cortes e sim redução de capacidade de manter adequada
mente as áreas irrigadas!.-.. 

Ora, se há esta incapacidade, é por falta de dinheirÕ ... Se este foi re~ 
duzido, lógico que houve "corte" na verba orçamentária; portanto, para o 
nosso entendimento, salvo melhor juíro, redução de verba orçamentária, é 
o mesmo que s_e dizer- corte--de verba, a semântica, não lhes aúera o sig
nificado. 

Sr. Presidente, por maior que seja o desprestígio do Nordeste, como 
preconizam os dois ilustres deputados curibocas, junto ·aos poderes da 
União, não posso oonccber que o ilustre titular do MINTER --Ministro 
Mário Andreazza, pernil ta que isso venha ã acontecer. SabemoS q~c adis
tribuíl.;ilo de verbas é com a SEPLAN, e se cortes foram feitos no orçamen
to do MINTER prejudicando o programa prioritário do semi-árido- que é 
a agricultura irrigada, é por se desejar que se prolongue indefinidamente o 
martírio do povo nordestino. 

Exasperam-se os representantes cearenses na Assembléia Legislativa 
do Estado, com o desvio de dinheiro do Banco do Nordeste, que deverá 
prioritariamente ser empregado na Região problema, para obfas- que 
não desoonhecemos c até exaltamos_ _ _a sua importância, para o contexto 
econômico da Nação. 

O Deputado Wilson Machado, deixando extravasar sua fndignaçào, 
denunciou o desvio de 5 bilhões de" cruzeiros do BN 8- Para Itaipu, bi-
nacional. 

Indiscutivelmente, queremos ver a poderosa hidrelétrica, o qu<1nto an
tes gerando energia para os dois países Brasil e Paragua{, maS- sem o sa
crifício de uma região carente; que luta pira sobreviver. 

São 4 anos- Srs. Senadores- de uma estiagem inclemente que asso
la o Nordeste. A fome e a sede, a misériã. enfim, campeiain nos míseros la
res da nossa gente nordestina- e, não se concebe, que se procraStinem sO
luções que o próprio governo reconhece como de inestimáve:l valor para a 
sua sobrevivência. --

Às vezes por falta de informações· precisas, e não creiO--que tâ.J esteja 
acontecendo, possa esse ou aquele setor do Ministério fiCar pouco servido 
de recursos para o desempenho da missão que lhe com pite executar. Po
rém o DNOCS- o órgão controlador das secas no Nord_este, passar por 
incríveis e insurportáveis coites de verbas será, no nosso entender, um im
p_e~doáv~I -~-es~aso ou mes_J11() _d~sre~pe_ilo_ ~_tl_IP? __ r~gi~o_ _Ç~f~!1t_e_e_ q_u~ _ _lu_t_a 
intimoradamente por melhores dias. 

O que até aqui 9 MinistroAndreazza há feito no sentfdo-de ampará-Ia, 
estamos certos de que a advertência dos parlamentares cearenses, merece
rá da parte de S. Ex~, a devida atenção. 

Estamos di~nt.e de um fato concreto: Se os atuais perímetros irrigados 
estão periga-ndo fechar, por falta de recursos, como se poderia pensar em 
levar a outras regiões a "salvadora" irrigação? 

Há um velho adágio que diz:- "por falta de um grito se pc;rde a boia
da" ... 

É o que acabam de fazer os deputados cearenses, filhos do sertão, con
vivendo com uma natureza que, de tão somítiea, guarda como uma mitoló
gica Aq~ora a linfa preciosa~ que caída na terra,_ saciaria o sertão agre:ite, 
comburido pela inclemência do sol. 

Atento corno está aos reclamos da sofrida região nordestina, o Minis
lro do Interior, estamos certos, procurará identificar aonde está e com 
quem está a responsabilidade, pelo estrangUlamento dos recursos destina
dos aos diferentes perímetros urbanos, si tos· no território cearense. 

Esta, Sr. Presidente-e Srs. Senadores, a nossa justificada oonvicação, 
por não duvidarmos da sinceridade de propóSito do Ministro Mário An
dreazza que, em toda essa quadra de frustrações por que vem passando o 
Nordeste, nestes 4 anos de estiagem, há S. E.x~ se conduzido como um ho
mem público correto e cônscio dos deveres a Cumprir, pondo à prova o seu 
esPíritO solidário e humanitário que o leva à compreensão do sagrado com
promisso de empenhar-se na minimização do problema secular que aflige 
os 33 milhõs de brasileiros que não se arrependem de haverem nascido 
numa região que, pela sua i_tpp<_Jrtânc_ia e pe~uliaridades, há se constituído 
um desafio aOs goverõOS -da República, que teimaram e; agora, confiam 
nas suas potencialidades advindas do aproveitamento agrícola-pastoril e 
mineral do Seu- solo! (_Muito bem!) - -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

-- --- ----

0 SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No decorrer de sua fecunda gestão o Governador Augusto Franco de
dicou i tenção priod!ária áos seus compromissoS no âmbito dO desCnvolvi
nlent6 So-cial do Estado, concentrando esforços e recursos, no limite das 
possiblidades disponíveis a partir da construção e comercialização de uni
dades habitacionais de interesse social, bem como da execução de progra
mas de melhorhi. das condiÇões de vida das Populações de baixa renda. 

De acordo com as diretrizes traçadas pelo Governador Augusto Fran
co, a Companhia de Habitação Popular de Sergipe- COHAB/SE. como 
sociedade d_e_ economia mista incumbidade eliminar, no território sergipa
no, a subabitação, e reduzir, através de programas bem elcborados, o défi
cit habitacional, procurou atingir os seus objetivos com eficiência e tenaci
dade, em todo o Estado. 

Atuancj.o como Agente do Sistema de Habitação Popular- SIHAP c 
do Plano Nacional de Habitação Popular-· PLANHAP, a COHAB/SE 
reatirou os seus programas nos parâmetros traÇados pelo Goverriador Au
gusto Franço contribuindo, subsidiariamenle, para incentivar a produção 
de materiais de construção, gerar empregos para a mão-de-obra não quali
fiCada e, destarte, poss-ibilitar às famílias mais Careittes o act!sso à casa 
própria. 

A metã a ser atingida no guadriênio 1979/1983, da ordem de 14 mil 
Unidades habitacionais, foi dimensionada com o objetivo de suprir a de
manda de moradia higiênica'e econômica, num grande esforço de plancja
mento, construção e urbanização, capaz de atenuar o déficit habitacional 
existente. 

Seria longo e desnecessário reproduzir, nos limites desta breve comu
nicação, os indicador~s estatísticos e dadçs numéricos relativos às obras 
que a COHABJSE realizou e vem realizando, destacando-se, o Conjunto 
Augusto Franco. que comportará, numa áieã.-de 1.400.000 m 2, 4.510 habi
tações mescladas com ãreas verdes, equipamentos comunitários e toda a 
infraestrutura básica necessária. 

Convém assinalar, igualmente, nas atividades da COHAB/SE, a exe
cução do programa FICAM que se destina a conceder financiamentos para 
construção e conclusão de unidades ha5itaçio-niiis, sua ampliação ou me
lhoria, visando proporcionar à população de b3.ixa renda, facilidades na 
obtenção de recursos financeiros para tais serviços. A construção de blocos 
~e-~r~r-~amentos c;o_nsti~_":li_~~se n~m-~_~a~ ~n~c_iativa~-~<? -~~CAM compreen
dendo a execução de projetes em condomínio. 

Com esse programa tornou-se possível a construção de habitações no 
interior sergipãno, que conta, ·atualmente, com cerca: de 50 Municípios be
neficiados, somando 1.794 financiamentos concedidos e investimentos da 
ordem de Cr$ 854.258.847,00. 

A COHAB/SE realiza outros prOgramas como os relativos à i IIi plan
tação de Pequenos Conjuntos, no valor de 955.000 UPCs, para construção 
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de 2.152 unidades bab.itacion;lls e o Projeto _E_nchentes,_para socorrer a P?
pulação resid_ente _às margens do rio Sà9 Fran_c~sco. __ Neste sentido_ foi fir
mado convênio entre o BNH, a SUDENE eoGovernOdo Es_tªdo, no mon
tante de 322.200 UPCs (Cr$ 468.465.912,00) vi<ando a construção de 994 
unidades habitacionais e obras de infra-estrutura, ficando a COHABJSE 
responsàvel pela elaboração dos projetes, execução e administração_:-

Quanto ao PROFILURB, destinado o.o Financiam~n~o de LQtc_sUrb~
nizados, trata-se Qe uma importante iniciativa voltaP,a_para a populaçao 
ocupante de f0;1velas localizadas po~Bairro lndtJ.Strial. Mediante Convênio 
com a Prefeitura Municipal de Ar acaju, a COH.1:J3LSE está promovendo a 
urbanizacão de_ áreas ocupadas por aglomerados de subabLlaÇÕes encrava
das no meio urbano, tendo sido construído o Conjunl0 Joào __ Paulo II, cons
tituído de 125 unidades habitacionais, no valor total de C$ 2Q.280.13S,OO. 

São estas as informaçÕes que desejava transmitir ao Senado Federal, 
ao Registrar o desempenho da COHAB/SE. Fdicito, por intermédio de seu 
Diretor-Presidente, GeralPo José Nabuco de M_ene~es, e_._A~ sua g_p~to~_a 
equipe de diretores, a atuaçào desenvoJvida e Qs-bqns reaUltados obtid~s :. 
pela entidade, nessa luta d_c_cisiva que estã sendo _travada p_el? !flelhona 
das condições de vida e bem-estar das camadas mais pobres da população 

sergipana. 

Convém acentuar que o Governador Djenal Tavares de Queiroz vem 
prosseguindo na consolidação e ampliação dos _emPreendimentos, das 
obras e serviços que caracterizaram a administração Augusto Franco, no 
campo da CQnstrução de unidades habitacionais destinadas às r.:amadas 
mais pobres da população. (.Muito bem.' Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo que tra
tar, designo para a sessão ordinária de hoje a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<;> 183, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conciusào_de seu Parecer n"' 
1.098, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e 
quatro mil e duzentos cruzeiros) à mOntante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n' 1.099, de 1%1, da Comissão: 
--de- Constituição e Justiça,_ pela constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 
(Dependendo da YOtação do Requerimento n"' 123/82, do Senador Dir

ceu Cardoso_, de audiência da _Comissão de Finan~aS.} 

2 

Votação, em turno ún_ico~ do Projeto de Resolução n~' 258,_de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como Conclusão d_c seu Parecer n"' 
1.424, de 1981 ), que autoriz_a a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) 
a elevar em CrS 8.613200,00.(oito milhões, seiscentos e treze mil e duzen
tos cruz.eiros) o montante de sua dívida consolidada~ tendo 

PARECERES, sob n•s 1.425 e~ 1.426, de 1981, das Comissões: 
-de ConstitUição e 'Justiç-a, pela constitücionalidade Cjlifidi_dáade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de A<!unidpios, favorãvel. 

3 

Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n~' 266,_ de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 
L452, de 1981 }, que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a 
elevar em Cr$ 39.300.000,00 (trinta e novec milhões e trezentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; 

e 
-de Munidpios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 25~-de- 1982' (a
presentado pela ComissãO -de Economia como conclusão de seu Parecer n>? 
145, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal deAiexânia-(GO) a ele-

varem CrS 7.279.000~00 (sete milhões, duzentos e setenta e nt)ve mil cru
zeirOs) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 146 e 147, de 1982, das Comissões: 
....-de Constituição e JUStiça, pela constitucionalidade ejuddicidade, 

oom voto vencido do Senaçlor Dirceu_ Cardo~; e 
~de _1\Junicipios. favoráveL_ 

5 

Votação, em lllrno único, do Projeto de Resolução n~' 33, de 1982 ta
presentado pela Comissão de Economia çomo conclusão de seu Parecer n'? 
~189, de 1982), queautoriza~a Prefeitura Municipal de ltapira (SP) a elevar 
em Cr$ 29.745.360,00 (vinte e nove-_ milhões, s-etecerltõs e quarenta e cinco 
mil, trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua_dívida_oonsolldada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 190 e 191, de 1982, das Comi<sões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade _e juridicidade; 

e 
-de Munidpios, favorável. 

6 

Votação, -em turiio único, do -Projetó- de Resolução n~' 3.8_~ de 1981 {a
presentado pela Comissão _d_e_ Economia com_o_conclusão_ de SCL!_ Parecer n11 
279, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a ele
var em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos_ e oitenta e dois milhões, quatrocentos 
e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua_ dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 

e 
-de MUnlcípiõs, faVoráveL 

7 

Votação, em turno único~_do Projeto 5ie Resolução n~' 108, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n~' 
713, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
elevar em Cr$ 10.027 .899.259,79_ (_dez bilhQ_es, vinte e sete milhões, oi_toce_n_
tos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e 
nove_centavosfo montante_ de_sua_dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 714; de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade. 

~8 

Votação, em turno_únjco, do Projeto de Resolução n"' 240, de 1981 {a
presentado pela Comissão de Economia _como conclusão d~; seu Parecer n9 
1.342, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (M S) a e leR 
varem Cr$ 12.356._000,00 (doze milhões, trezentos e cinqUenta e sei~ mil 
~..:rui.clros.) o montante de sua divida consolidada, _tendo 

PARECERES, sob nos 1.343 e 1.344, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade cjuridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de .!.,{unicípios. favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 30, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n" 
178, de 1982), que autoriza a Prefeitura_ Municipal de Araguaína (00) a 
elevar em CrS 159.638.841~00 (cento e cinqUenta e nove milhões, seiscentos 
e tdnta e oito_ mil, oitocentos e quarenta e )Jm cruzeiros) o montante de sua 
dívidá corisolidada, tendo 

PARECERES, soo n•s 179 e 180, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, 

com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
-de Municfpios, favorável. 

lO 
Votação, ein turnO úriico, "do Projetá de Resolução_ n~' 80, de 1982 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seU Parecer n'? 
423, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) 
a elevar eni Cr$ 43.371.328,00 (qüai6rtta e três milbões, trezentos e setenta 
e um mil, trezentos e vinte e oito CrUzeiros)o montante de sua dívida con
solid-ada, tendo 
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PARECERES, sob n's 424 e 425,~ de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e-Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidàdC:; 

-de Munidpios, favoráVel. 

II 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 218, de 1981 (a
pr~sentado pela Comissão de ECOnOmíã como conclusão de seu Parecer n<:t 
1.270, de 1981), que autoriza o GovCrno âo Estado de Minas Gerã.i"s a ele
var em Cr$ 988.603.570,49 (novecentos e oitenta e oito milhões, seiscentos 
e três mil, quinhentos_ e setenta cruzeiros e quarenta e nove centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.271, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça. pela constitudon~a.Hdade ejuridicídade, 

com voto _vencido do Senador Hugo Ramos. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de- Resõlução fi<:t 221, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer _n<:t 
1.276,--de t9Sl), que autoriza o Governo do Estado do_Ceará a elevar em 
Cr$ 25.239.000,00 (Vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.277, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 14, ~ 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 
39, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar 
em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros), o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 40 e 41, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justrca. pela constitucionalidade ejuridicidade; 

e 
-de Munidpios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 59, de 1982 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia co·mo conclusão de seu Parecer n<:t 
334, de 1982), que autoriza o Governo -âo Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta e nove milhões e 
duzentos mil cruzeiros) o montante de sua _dívida consolidada, tendo 

PARECER sob no 335, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade ejuridicidade. 

IS 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução--n9 91, de 1982 (a:. 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
488, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Sousa (PB) a elevar 
em Cr$ 56.600.000,00 (cinqUenta e sete milhões e seiscentos mil cruzeirOs) 
o montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES; sob nos 489 e 490, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, 

com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
- de Munidpios, favorável. 

16 

Votação, em turno único. do Projeto de Resolução n<:t 188, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.116, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 1.435.641.087,00 (um bilhão, qua
trocentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta 
e sete cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n' 1.117, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalídade ejuridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 184, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia cofio conclusão de seu Parecer n9 
1.100, de 1981), que autoriza·o Governo do Estado de São Paulo a elevar 

em CrS 393.810.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, oitocentos e dez 
mil cruzeiroS) o mOntante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.101, de 1981 da Comissão 
-de Constituição- e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 273, de 1981 (a
prfsentã.dõ pela COinissão-de Economia como corlclusão de seu Parecer n9 
1.413, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a 
~elevar em Cr$ 4.182.160.000,00 (quatro bilhões, cento e oitenta e dois mi
lhões, cento e sessenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n's 1.474 e 1.475, de 1981, das Comissões: 
--de ConstituiÇão e Justiçà, pd3 COnstitucionalidade ejuridicidade; 

-de Municípios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'?8, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o'? 24, 
de 1982), que autoriza: o Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 
2.022.956.612,82 (dois bilhõ6s, vinte e dois milhões, novecentos e cinqüen
ta e seis mil, seiscentos e doze cruzeiros e oitenta e dois centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 25, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

-Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n'? 61, de 1982 (a~ 
presentadO pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<:t 
352, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a ele
var em Cr$ 319.360.800,00 (trezento"S e dezenove milhões, trezentos e ses
senta mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 353 e 354, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, 

com voto vencido do Senador Dirceu CardosO; e 
-de Municfpios, favorável. 

21 

Votação, em turno úniCO;- do Projeto de-Resolu-Ção n<:t 106
1 

de 1982 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
:5-46, de 1982), que autoriza a Prefeitura M-unicipal de São Paulo a contra~ 
tar operação de empréstimo externo, no valor de U S$ 60,000,000.00 (ses
senta milhões de dólares norte-ame_ricanos), destinada à implementação 
de obras da linha leste-oeste do Metropolitano de São Paulo, tendo 

PARECERES, sob n's 547 e 548, de 1982, da Comissões: 
-_de_ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Di-rceu Cardoso; e 
-de Municípíos, favorável. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 107, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
549, de 1982), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a con
tratar empréstimo externo, no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta mi~ 
Ihões de dólares norte~americanos), destinado ao programa de investimen
tos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n's 550 e 551, de 1982, das Comissões: ~ 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 
com voto vencido do S_enador Dirceu Cardoso; e 

-de Municfpios. favorável. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 202, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
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1.207, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a con_tratar 
empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de 
dólares norte-americanos), destinado ao II Plano de Metas Governamen
tais - PLAM EG 11 - 79/83, tendo 

PARECER, sob n' 1.208, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e·IUstiça, pela constitucionalidade e jurídicidade. 

24 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçao_nQ 261, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.435, de 1981), que autoriza o GoVerno do Estado de Minas Gerais a ele
var em Cr$ 1.394~841.410,46 (um bilhão, trezentos e noventa e quatro mi
lhões, oitocentos e quarenta- e um mil, quatrocentos e dez cruzeiros e qua
renta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.436 e 1.437, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça- JP Pronunciamento: solicitando infor

mações complementares do Governo do Estado de Minas Gerais e do Ban
co Central do Brasil, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 29 Pro
nunciamento (atendidas as informações): pela constitucionalidade e jtiri
dicidade. 

25 

Votação, em turno único, do Projeto -de Resolu_ç_ão n~t 232, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como coriclusão de seu Parecer n9 

1.306, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MO) a ele
var em Cr$ 875.103.660,51 (oitocentos e setenta e cín_co niilhõeS, Ce-fito e 
três mil, seiscentos e sessenta e seSSenta cruzeiros e cinqüenta e um centa
vos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.307 e 1.308, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorávd. 

26 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 241, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como ç:o_nclusão de seu Parecer n9 

1.345, de 1981}, que autõi'iza -a Prefeitura_ Municipal de Manaus a realizar 
operação de empréstiriio externo, no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez mi
lhões de dólares norte-americanos), destinado a programação de investi
mentos naquele munfCfpio, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municfplos~. favorável. 

27 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 280, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer_n"' 
1.494, de 1982), que autoriza a- Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
(MO) a elevar em CrS 3.511.440.000,00 (três bilhões, quinhentos e onze mi
lhões, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.495 e 1.496, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela co_ns_titucio_nalidade ejuridicidade; 

-de Municípios, favorável. 

28 

Votação, em turno único, do PI-ojeto de Resolução n9 237, de 1981 (a
presentado pela ComisSãO de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.321, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Mi nas Gerais a ele
var em Cr$ 6.359.985.826,47 (seis bilhões, trezentos e cinqüenta e nove mi
lhões, novecentos e oitenta e cinco mH, oitocentos e vihte e seís cruzeíroS e 
quarenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.322, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constituciona1idade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

29 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 69, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' _ 
374, de 1982), que autoriza o GoVerno do_ Estado de Santa Catarina a ele
varem Cr$ 9.030.408.827,11 (nove bilhões, trinta milhões, quatrocentos e 
oito mil, oitocentos e vinte e sete cruzeiros e onze centavos)o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 375, de 1982, da Comissão 
....::.:.·de _Constituição e Jus_tiça, pela constitucionalidade ejuridicidade. 

30 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 95, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
500, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a ele
var em Cr$ 218.583.000,00 (duzentos e dezoito milhões, quinhentos e oiten
ta e três rpil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 501 e 502, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, 

com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
-de _Munic{pios, favorável. 

31 

Votação, em turno único, do Projeto di Resolução n~' 60, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
396, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e 
sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada, tendo 

PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, peJa constitucionalidade ejuridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

32 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 106, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
690, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a ele
var em Cri 7.522.000,00 (sete milhões,- quinhentos e vinte e dois mil cruzei
ros) o montante -de sua dívida consolidada, tendO 

PARECERES, sob n's 691 e 692, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; 

- de MunidpíôS, Tavorável. 

33 

VotaÇão, em tu"rno único, do Projeto de Resolução n~t 245, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n~' 
1.386, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 110,000,000.00 
(cento e dez milhões de dólares norte-americanos) destinado ao programa 
de obras viárias e ligações trancais daquele Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.387, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitUcionalidade e juridicidade. 

34 

Votação, em turno único, do ProJeto de-Resolução n~' 72, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 
382, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapari (ES) a 
elevar em CrS 309.072.881,25 (trezentos_ e riove milhões, setenta e dois mil, 
oitocentos e oitenta e um cruzeiros e vjnte e cinco centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 383 e 384, de 1982, das Comissões: 
--de Constituição e Justíça, pela constitucionalidade ejuridicidade,: 

- de Municípios, favorãvel. 

35 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 75, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 



32.20 Quinta~feira 2. OIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Setembro de 1982 

391, de 1982}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jtajibá (BA) a elevar 
em Cr$ S7.8RI.OOO.OO (cinqUenta e sete milhõe&, oitocentos t: oitenta t! um 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 392 e 393, de 1982, das Comissões: 
-de Connituição e Justiça, pela oonstitu~,;ionalidade ejuridicidade; 

- dr; Municípios, favorável. 

36 

Votação. em turno único. do Projeto de ResOluÇão n"' 123, de 1982 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer no 
619, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ub_erJândia (MG) a 
elevar em CrS 2.168.932.500,00 (dois bilhões, ce_nto e setenta e oito mi~ 
lhões, nove~entos e trinta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montan le-de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 620 e 621, de 1982, das Comissões: 
-di? Constituição e Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidadt:~ 

- di! Jlunidpios, favorável. 

37 

\'utaçào, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 128. de 1982 (a~ 
pr~~tli lado pela Comissão de Economia como conclusão de scuo Parecer n~' 
629. dt.' 1982 ). que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar 
cm C r\ I 7111,741,100.00 (um bilhão. setecentos e setenta miihões. setecen~ 
ltl" e quarent<t e um mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida oonsoli~ 
d>-~d~L ll:'l'lriO 

P.-\RFCTR. sob n~' 630. de 1982. da Comfssão 
- l.'( Con\'f!fiJ/cào e Justiça. pda constitucionalidade e juridicidade. 

38 

VMa\=àu. em turno único. do Projt:to de Resolução n9 134. de 1982 
(apresentado pela Comissão de Eoonomia como conclusão de seu Parecer 
n<:> 665, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a 
devar em CrS H7.7H6.000,00 (oitenta e sete milhões, setecentos eoite-nia e 
seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 666 e 667, de 1982, das Comissões: 
-de Con.Hiiuiçào e1ustiça, pela consli1udonalidade ejuridicidade; 

_,de klunicípios, favorãvel. 

39 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Leí do Senado n"' 13, de 
1979, de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre_a conces~ 
são de aposentadoria especial para o comcrciário, na forma que especifica, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de l981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardi~ 

no Viana e José Fragelli. 

40 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da 
Consolidação das _leis _do Trabalho, para o fim de determinar que o paga
mento por horas habituaís também integrc'a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridícidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

41 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do S_enado n"' 164, de 
!~..,~, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal~do~Ar 
F.duardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob nos 815 e 816. de 1981. das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pt::la constitucionalidade, juridicidade e, 

no mérito, favorávd. nos termos de substitutivo que apresent<J~ r;; 

-de Educarão e Cultura. favorável ao substitutivo d<t Comissão de 
Constituição e Justiça. 

42 

Votaçàt), eni primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n" 352+ de 
197tS, de autoria do Senador Acc1oly Filho. que dispõe sobr~.: a açii.o de ali~ 
men tos, tendo 

PARECER, sob no 1.145, de 1981. da Comissão 
-de_ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade 

e, no mérito. favorável. 

43 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 255. de 
-1980, d_e autOria do Senador Netson Carneiro, que acrescenta di~positivos à 
Lei n'! 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13'! sa
Jãrlo devido aos trabalhadores avulsos. tendo 

PARECERES, sób nos 1.197 a Ll99, de 1981, das Comissões:- de 
Constitui(·àv ii Justh·a, pela consti-tucionalidade c juridicidade: 
-di! Legis!tu;àu Social, favorável: e 
.:_ dt> Finunras, favorável. 

44 

\vLaçào, em primeiro turno+ do Projeto de Lei do Senadu n~ 362, de 
Jl)79. de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da 
LeJ n"' 6.718. de 12 de novembro de 1979, Lendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's Li30 a 1.133, de 191>1. das Co· 
m1ssões: 

- Jl! CumniJuiçtio e Justiça; 
- de Ll:'gi.slarila Suâa[: 
-- Je St-'n-iço Púhlico Ci~·il: e 
-de Finanças. 

45 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 40, de 1981 {a

presentado pela Comissão de Economia Como conclusão de seu Parecer n"' 
318. de 1981), que autoriza a Prefeitura Munkipal de Betim (MG) a elevar 
em Cr$ 5. 700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante 
de sua d-ívid-a consofidada, tendo - - - --

PARECERES, sab n's 3!9 e 320, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; 

-de Municípios, favoráveL 
(Dependendo da votação do Requerimento n<1 309/81, de autoria do 

Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Jus.: 
tiça.) 

46 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<.> 15, de 1982 (a~ 
presentado pela Comi"ssâ:o de Econoinia -ooino conch.isào de seu Part:L':cr n"' 
42, de 1982), que autoriz_a_ a Prefeitura Muriícipal de Juaieiro (BA) a ele· 
varem Cr$ 522.770.00õ,oo (quinhentos e ~;inte e dois milhões, SC~t:centos e 
setenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 43 e 44, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicídade; 

- de Municípios, favoráveL 

47 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' l29. de 1982(a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
652, de 1982), que autoriza o Gover_":o_do Estado do Espírito Santo a elevar 
em Cr$ 804.707.188,23 (oitoce_ntos e-quatro milhões, setecentos e sete míl, 
cento e oitenta e oito cruzeiros e vinte e três centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 653, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade. 

48 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<1 130, de 1982 (a~ 
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n<) 

... , 

T 

• 
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.e_ de ressaltar-se, ainda, que em observância aO estatuído no parágra
fo único do art. 165 da Cons.tituição Federal, o projetado indica a fonte de 
custeio total da benesse previdenciária em tela. 

Sala das Sessões, I"' de setembro de 1982. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 3.8Q7, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Da Pensão 

Art. 36. A pensão garantirá aos dependentes do segurado, aposenta
do ou não, que falecer, após haver realizado 12 (doze_) contribuiçÕes men
sais, uma importância calculada na forma do art. 37. 

(Às Comiss_ões de Constítuição e Justiça, de Legislação So
cial e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 169, DE 1982 

Introduz altera~ões no art. 531 da Consolida~ão das Leis 
do Trabalho, atribuindo ao Tribunal Superior do Trabalho 
competência para expedir instruções regulando as elei~ões 
sindicais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O art. 531 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passa ã. viger com as se
guintes alterações: 

"Art. 531. 

§ 49 Caberá ao Tribunal Superiõr do Trabalho expedir ins
truções regulando o processo das eleições sindicais, 

§ 5º ~ competência da Justiça do Trabalho: 
a} indicar observador para acompanhar as eleições sindi

cais; 
b) receber o registro de chapas, caso a secretaria do sindica

to crie grave obstáculo para isso; 
c) julgar impugnações feitas por can-didatos ou associado_s 

do sindicato; 
d} receber e arquivar a ata da eleição encaminhada pelo 

Presidente da entidade, com relação dos nomes e função dos elei
tos; 

e) julgar todos os conflitos oCorridos no processo eleitoral
sindical. 

§ 6º Onde houver mais de uma Junla de Conciliação e Jul
gamento, a primeí:ta Será a tompelente par-a aS efeitOs do disposto 
no parágrafo anterior." 

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

Justificação 

Os artigos 529 e seguintes da Con-sOlidação das Leis do Trabalho, esta
belecem várias no! mas pertinentes às eleições Sindicafs:C,-riõ § 49 do art. 
531, determina-se que caberá ao Ministro do Trabalho estabelecer ins
truções sobre o processo eleitoral-sindical. 

Trata-se, a nosso ver, da mais grave e indevida ingerência do Poder 
Executivo na atividade sindical, eis que o Ministro do Trabalho instrui a 
eleição, impugna candidato, julga impugnação, registrã diretório eleito, 
configurando uma inadmissível situação decisória unilateral. 

Tal ingerência no campo trabalhista desconhece literalmente o fato de 
existir uma Justiça especializada - do Trabalho- à qual deveriam ser 
cometidas as referidas atribuições. 

Nesse contexto, nossa proposta é a de que as normas referentes às 
eleições sindicais sejam expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, as
sim como certos atas relativos a tais eleições sejam C:fet:i.i3.dos pela Justiça 
do Trabalho, por intermédio das Juntas de Conciliação e Julgamento. 

Com essas medidas, seguramente será fortalecida a institUição sindi-

cal, livre pertinentes da legislação trabalhista estarão melhor sintonizadas 
com os princípios democráticos. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1982.- Senador Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 531. Nas eleições para cargos de diretoria e do conselho fiscal se
rão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta de 
votos em relação ao total dos associados eleitores. 

§ Iº Não concorrendo à prilrieir~ g?nvocação maioria absoluta de 
eleitores, ou não obtendo nenhum dos candidatos essa maioria, proceder
se-á a nOva convocaÇão para dia ·posterior, sendo en-tào con-sider-a-dos elei
tos os candidatos que obtiverem maiot:ia dos eleitores presentes. 

§ 29 Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, pode
rá a assembléia, em última convocação, ser realizada duas horas após a 
primeira convocação, desde que do edital respectivo conste essa advertên-
cia. 

§ 39 Concorrendo_ mais de uma chapa, poderá o Ministro do Traba
lho designar o presidente da seção eleitoral, desde que o requeiram os asso
ciados que encabeçarem a respectiva chapa (Redação DL 8.080, 11-I0-45, 
DOU 13-10-45). 

§ 4º O Ministro do Trabalho expedirá instruções regulando o proces
so das eleições (V. P. 3.437, 20-12-74, DOU-27-12-74, LTr 29/86, sobre as 
eleições sindicaiS). 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação So-
cial.) -

O SR_ PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os projetos que acabam de 
ser lidos serão publicados e remetidos às comissões cOmpetentes. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, por cessãó do 
Senador Alexandre Costa. 

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

A divida social acumulada em nosso País, nestes últimos anos, adqui
riu as proporções de um desafio de extrema gravidade que os governos têm 
de- enfrentar, com tenacidade e coragem, em todas as Unidades da Fede
ração. 

Integram-se, nesse conceito genérico: a) o ''déficit" habitacional con
substanciado na predominância das ·condições ínfra-humanas de moradia, 
-tanto nas zonas rurais como nas aglomerações urbanas densamente po
voadas, saturadas de problemas geradores de perígosas tensões sociais; 
b) a carência de saneamento básico nas proporções exigidas pelas necessi~ 
dades das famílias que sobrevivem, nas favelas, mocambos, palafitas, bar
racões, palhoças e tipos ·assemelhados de habitações, despojadas das exi
gências mínimas de ~igiene e conforto; c) o impacto das doenças trans
missíveis e endemias típica-s dos ex tratos pOpulacionais niais vulneráveis, 
geradas, sobretudo, pela desnutrição, pela promiscuidade e pela ignorân
cia, e cujo agravamento cresce, propOrci~~malm-ente na medida em que se
reduz a capacidade aquisitiva, ou de consumo, daqueles grupos encurrala
dos nos chamados "bolsões" da pobreza absoluta; d) a precariedade dos 
serviços essenciais de saúde, das disponibilidades de remédios e de alimen
tos, de boa qualidade e suficientes para o atendimento das necessidades 
básicas das camadas mais pobres e dessassistidas que constituem, perig"o
samente, a grande maioria da população brasileira; e) o desemprego con
juntural e o subemprego que caracterizam a situação dos s:rupos de renda 
insignificante, e assim por diante. 

Como é __ do conhecimento geral, a expectativa de vida ao nascer cresce 
à_ medida que aumenta a renda, tanto na situação urbana quanto na rural. 
Há uma diferença de nada menos que 12 anos de vida entre os grupos de 

. menor e QS. de maior renda, sendo, todavia, interessante observar_ que os 
dados estatísticos disponíveis demonstram que, nos grupos de mais baixa 
renda, a situação rural revela-se mais favorável do que a urbana. 

Isto é, quem ganha pouco terá probabilidade de desfrutar de uma vida 
ma_is longa no campo do que na cidade. Mas, o inverso ocorre entre os gru~ 
pos de maior renda, para quem ganha bem, a cidade é preferível, porque as 

I 
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condições sanitárias urbanas são potencialmente melhores, beneficiando 
aqueles que, obtendo uma renda mais alta conseguem, igualmente, melho
rar as respectivas condições de alimentação. 

São estes os temas abordados pelo Ministro da Saúde, Waldyr Arco
verde, na palestra proferida na Escola Superior de Guerra (ESG) a 25 de 
agosto passado. 

Apoiada nos indicadores estatísticos maís recenfes;a palestra do Mi
nistro da Saúde é um documento realista, denso de -informações que de
vem ser levadas ao conhecimento da opinião pUblica, motiVo pelo qual so
licito sua in-Corporação ao texto deste pronunciamento. 

Em-suas ·conclusões, o ilustre Ministro Waldyr Arcoverde fez questão 
de esclarecer que os maiores avanços a serem obtidos no Campo da Saúde, 
estão ·na dependência, em primeiro lugar; da m3riu_t_enção e aprofunda
mento da atual política de dístribuição dos frutos do progresso econômico, 
principalmente através de uma estrutura mais justa: da-ri:õdaTúriiliar e de 
'formas mais desconcentradas de posse e uso da terra; em segundo lugar, 
dependem do fortalecimento do processo de aperfeiçoamento democrãtico, 
estimulando-se, nesse processo, a participação da comunidade em tudo 
qu_e diga respeito à Saúde, 

O Sr. Luiz Cavalcante- Pei"mite V. Ex! um- aparte? 

O SR: LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Sena
dor Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• está enfocando um aspecto dos mais 
dolorosos ou, para melhor dizer, dos mais vergonhosos desta Nação: é a di
ferença de expectativa de vida entre a classe pobre e a claSse mais afortu
nada. Sua abordagem é do ponto de vista nacional: o brasileiro pobre e o 
brasileiro rico. _Mas quando se particulariza a coisa e se leva em conta a ex
pectativa de vida da criança pobre já do nosso Nordeste, aí é que o quadro 
fica ainda mais negro, porquanto, nobre Senador Lourival BaptíSta, a 
criança pobre da minha A lagoas e do seu Sergipe têm urna expectativa de 
vida de 14 anos a menos do que a criança pobre paulista. Infelizmente, 
esta é uma dívida social que a nossa geração não resgatará.-

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Agradeço o aparte de meu eminen
te amigo Senador Luiz Cavalcante. Enfoquei hoje este assunto porque li a 
palestra do Ministro Waldyr Arcoverde, na qual obteve merecida reper
cussão pelo seu conteúdo e extraordinária importância dos problemas fo
calizados. Nessa palestra o Ministro da ,Saúde analisa O sofrimento por que 
passa a classe pobre. Ouvi o seu aparte eminente Sen-ador Luiz Cavalcan~ 
te, porém, nóS espe-ramos ·melhores dias para o nosso Brasil. 

Confiamos em que será melhorada a sorte dos que atualmente sofrem 
os impactos da pobreza, da desnutrição e das doenças. 

Quanto ao Setor Saúde,- concluiu o Ministro Waldyr Arcoverde,
urge prosseguir aperfeiÇoando os mecanismOs de a_ção c:.ooperativa e inte
grada entre os órgãos que trabalham nessa ãrea, sejam Federais, Estaduais 
ou Municipais, simultaneamente coma destinaç_ão de maioreS recursos 
para a solução dos problemas de maior signifiCação sócio-sanitários. 

Eram estas as considerações que desejava fazer à margem da impor
tante palestra do Ministro Waldyr Arcoverde na Escola Superior de Guer
ra. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURJVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

SAÚDE E DESENVOLVIMENTO 

Palestra proferida pelo Ministro de Estado da Saúde, Wal
dyr Mendes Arcoverde, na Escola Superior de Guerra. - 25 .de 
agosto de 1982. 

Convidado novamente a trazer minha contribuição a esta eminente 
instância de debate das questões nacionais, decidi-me por prívilegiai", des
ta feita, a análise das relaçÕes entre saúde e desenvolvimento, estabelecen
do um quadro teórico que permita entender o real alcance de uma política 
nacional de saúde. 

Gostaria, primeiramente~ de fixar uma distinção conceituai, que me 
parece deveras importante, entre setor saú_de e campo de saúde. Por setor 
saúde, entende-se todo o conjunto de recursos e ações voltados especifica
mente para recuperar a saúde e evitar a doença. Campo da saúde, por ou-

tro lado, pode ser definido como o conjunto de variáveis ou fatores, sociais' 
e naturais, que determinam o estado de saúde de uma população, íncluído 
aiO próprio desempenho do setor saúde, como uma das múltiplas variáveis 
em jogo. Outras variáveis são be~ conhecidas e podem ser colocadas sob 
os seguintes rótulos: alimentaÇão~- habitação, hereditadidade, meió físico 
e educação. 

O grailde problema, no plano teórico, não estâ no-reconhecimento des
ses fatores, mas em saber como eles se articulam entre si e de que modo são 
condicionados pelas características das estruturas sociais e econômicas, 
nu_fu_ dado ~slágio ~e desenvolvimento de urna sociedade. 

Embora sem a pretensão de constituir uma doutrin~ completa sobre o 
"campo de saúde", forneCereraqu-i algumas indicações, delineando um 
modelo geral para analisar o impacto do processo de desenvolvimento 
sócio-econômíCo sobre o estado de saúde da população. 

Deve-se considerar, como ponto de partida, a existência de duas di
mensões opostas e complementares, na vida do ser humano- o trabalho e 
o consumo. A saúde do homem está estreitamente relacionada às formas 
como ele produz seus meios de vida, isto é, em que e cOmo trabalha; mas 
depende, igualmente, de como e com que satisfaz suas necessidades, cor
respondendo ao aspecto de consumo. Neste duplo movimento de trabalho 
e consumo, é que ele-garante suã sobrevívêitcia e renova as relações que 
mantém com outros membros do seu grupo social. 

Para trabalhar e consumir, o homem precisa de emp~ego e renda. Ou, 
então, precisa possuir seus piópríos elementos de produção, para que seu 
produ.to satisfaça diretamente suas necessidades, co_mo é o caso, em maior 
ou menor proporção, da chamada agricultura de subsistência. Em geral, 
quanto mais uma sociedade evolui, mais a mediação entre o trabalho e o 
consumo passa a ser feita atrav~s do emprego e da renda. Ou o consumo 
passa a existir baseado em formas de trabalho socialmente acumulado 
através das diferentes rendas de propriedade, dos mecanismos de aposen~ 
tadorias e pensões, etc. 

Considere-se agora esses dois pólos, o trabalho e o consumo. Do lado do 
trabalho, existem certas características que freqUentemente influem sobre a 
saúde, por exemplo, o ambiente onde ele se dá, a duração e a intensidade da 
jornada. Tais condições podem ser ilustradas pelo trabalho na agricultura em 
regiões póuco desenvolvidas - as jornadas de trabalho longas e penosas ma~ 
nifestam efeitos nocivos sobre a saúde, devido ao desgaste físicO que acarre
tam e pela exposição contínua a fatores adversos do meio, como seja, o Sol, as 
variações climáticas, os vetares de doenças transmissíveis, animais peçonhen
tes, etc. 

Do lado do consumo, podem ser referidos inúmeros itens, cujas dimen~ 
sões qualitativas e quantitativas têm -conseqüências patentes sobre -os níveis 
de saúde de uma população. São eles, por ordem de importância: alimentos, 
habitação (incluindo saneamento), serviços de saúde pública e de atenção in
dividual, e serviços educacionais. COnvérh não eSqUecer-o lazer, que pode ser 
visto como um componente complexo, ligado ao consumo, de fundamental 
importância na eSfera da saúde tisiCa e mental. Deste modo, o conceito de 
consumo adquire uma conotação menos eConomicista e se t:_efere à totalidade 
do modus viveridi de um grupo de Pessoas, abrangendo hábitos como o de fu
mar, os padrões dietétícos e assim por diante. 

De uma maneira geral, quanto maior é a renda de um grupo social, mais 
adequada ê a magnitude dos bens e serviços de subsistência acima menciona
dos, melhorando também seus aspectos qualitativos. Passa-se a consumir 
mais alimentos e melhor balanceados, a habitação se torna mai_s protetora 
contra as agressões do meio etc. De outra parte, o aumento da renda muitas 
vezes é acompanhado ou é conseqUência do incremento da produtividade do 
trabalho, num dado setor de emprego, ocaSionado pela mecanização e por 
outros meios. Isto contribui na diminuição dos rigores da jornada de trabalho 
e, portanto, do desgaste fíSico do corpo humano. Podem, assim, ser criadas 
condições que muito contribuem para eliminar as doenças utípicas da pobre
za", tais como a desnutrição e a maioria das transmissíveis. 

Mas esse processo, matizado necessariamente pelos estilos de desenvolvi
mento, tem também efeitos negativos sobre a saúde: por exemplo, a mecani
zação do campo traz os riscos de acidentes com as mâquínas e causa a expul
são de mão-de~obra, que muitas vezes vai viver em pêssimas condições sani
tárias nas periferias das grandes cidades. 

Pode-se afirmar, então, que os riscos de adoecer e morrer dependem es
sencialmente de como se situam concretamente as características de trabalho 
e consumo de cada grupo social. Neste modelo, os determinantes relaciona~ 
dos ao meio físico e à hereditariedade biológica surgem pela ação facilitadora 
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ou inibidora exercida pelos componentes das dimensões sociais dQconsumo e 
do trabalho. Por outras palavras, os fatores do meio ambiente e da carga ge
nética são selecionados através da interação entre esses componentes, fazen
do aumentar ou diminuir o risco de determinado agravo à saúde. 

Se se toma uma doença especffica, esses ·conceitos podem ser melhor 
compreendidos. A propagação da malária em regiões de expansão de frontei
ras agrícolas, como Mato Grosso, for~~ce um exemplo bem ilustrativo. Os di
ferenciãts de risco de contrair malária são bem nítídos quando se consideram 
os vários ex tratos populaciona1s- nUma região dessas. Certamente a magnitu
de do risco é maior para os- trabalhadores rurais do que para os urbanos. E 
entre os trabalhadores rurais, mais afetados são os assalariados temporários 
- os .. bóias-frias" que participam do desmatamento, para implantação de 
empresas agropecuárias. O maior risco em relaçãO aos. "bóias-frias" pode ser 
explicado pela interveniênCia dos seguintes fatores: -

1. trata-se freqUentemente de migrantes advindo_s de áreas endêmicas e 
que chegam à região já portando, no sangue, o agente transmissor da fi1alária; 

2. habitam promiscuamerite barracões desprovidos de parede; 
3. um elemento do meio, o mosquito anofelino, pode assim iniciar o ci

clo de transmissão da doença, levando o agente do homem infectado ao sa
dio. 

A difusão da malária e de outras endemias está, através desses fenôme
nos, muito associada aos movimentos migratórios-, que são inseparáveis do 
próprio processo de desenvolvimento, seja no aspecto de abertura de novas 
ár_eas para a exploração agropecuária, seja nO aspecto de urbanização. 

Nas cidades e no campo existem extratos populacionais particularmente 
vulneráveis. os grupos de baixa renda, cuja situação-de saúde cumpre analisar 
mais detídamente. Um estudo muito instrutivo, a esse respeito, foi feito por 
Carvalho & Wood, que veio a demonstrar a existência de grandes diferenciais 
de expectativa de vida de acordo com a faixa de renda (Quadro I). 

Verificou-se, em primeiro lugar, que a expectativa de _vida ao nascer cres
ce à medida que aumenta a renda, tanto na situação urbana quanto na rural. 
Há uma diferença de nada menos que 12 anos de vida entre os grupos de me
nor e os de maior renda. O mais interessante, entretanto, e que, no grupo de 
mais baiX:a renda, a situação rural revela-se mais favorável do que a situaçào 
urbana. Isto é, quem ganha pouco terá probabilidade de desfrutar de uma 
vida mais longa no campo do que na cidade. Mas, observa-se o inverso entre 
o~ grupos de maior renda; para quem· ganha bem, a cidade é preferíveL 

Assim, de um modo geral, a melhoria das condições sanitárias, qUe a Ci
dade potencialmente apresenta em relação ao campo, apenas beneficia: aque
les que conseguem obter uma renda suficientemente alta. 

A alimentação talvez constitua o fator de_ maior in"ITuênCia negativá 
sobre os níveis de saúde dos grupos de baixa renda, quando estes migram do 
campo para a cidade. Entre os camponeses, o produto da terra está voltado, 
em proporções variáveis, ao consumo Imediato de sua família ou para a troca 
direta com outros produtores. A pesquisa do ENDER demonstrotf_que as 
famílias de empregados na zona rural têm 50% de suas despesas com alimen
tação realizadas através dessas formas não-monetárias. QuaUto-aôs trabalha
dores urbanos, sua alimentação depende basicamente de seu salário e consti
tui uma despesa monetária por excelêncía. Coino -conseqüência, a desnutriÇão 
protéico-calórica é certameilte mais preValente entre as giupos de baixa renda 
situados no meio urbano do que na população rural com a mesma faiXa de 
rendimentos. 

Na área rural, um dos grandes problemas de saúde pública é a habitação, 
que não protege adequadamente seus ocupantes contra as ameaças do meio, 
particularmente _em relação às parasitoses endêmicas. Devido à escassa li
gação com o sistema mercantil, as casas são construídas com os materiais 
"naturais" (palha, barro, pau etc.) abundantes em cada região. Todos sabem 
que_ o "barbeiro", inseto veiculador da do.ença de Chagas, costuma se alojar 
nas frestas das paredes das casas de taipa, construídas com esses materiais. 

Atraídos pelas possibilidades de emprego e renda, os grupos de baixa 
renda _demandam às cidades, aí encontrando algumas COndições que, tio p.on,:. 
to de vista sanitário, são apatentemente melhores. Existe um mais fácil aee·sso 
a serviços de saúde e de instrução pública; a habitação pode também me;lho
rar em seus aspectos_ físicos._ Acumulam-se, entretanto, outros eleinentoS:- de 
risco: toda a coletivização da vida na cidade, a par da.superaglomeração nos 
domicílios, facilita i transmissão das doenças. A desnutrição protêico
calórica, as más condições de saneamento básico e as facilidades de cantata 
interpessoal formam um solo fecundo, em que se desenvolve toda uma gama 
de doenças infecciosas e Parasiiãrías, nas-zõna-s periféricas âas grandes metró
poles. 

Pesquisas recentes demonstraram, mais urna vez, a existência de uma 
correlação bastante forte entre o estado de saúde da população, mensurado 
pela expectativa de vida ao nascer, e certas condições de habitação e sanea
mento básico nas áreas metropolitanas (Quadro II). 13 ainda muito reduzido, 
em todo o País, 6 -percentual da -população urbana que utiliza água de abaste
cimento e rede geral de esgoto ou fossa séptica. As deficiências de saneamento 
básico são, entretanto, mais marcantes nas capitais :do Nordeste, onde sere
gistram as piores taxas de expectativa de vida. Este resultado está influencia:. 
do em granàe parte pelo peso da mortalidade infantil, cuja prindpal causa, as 
doenças gastrentéricas, poderia ser sensivelmente reduzida através de formas 
apropriadas de abastecimento de âgua e de destino dos dejetos. 

Vê-se, asSiill, q'ue o processO áe-ãCelerado desenvolvíffiento económico 
das últimas décadas, expresso através da modernização do campo e do cresci
mento_ das cidades; teVe ereitO? ní1íâõs -SObr-e a saúde da população, agindo, 
algumas vezes, em forma beºéfic3.-e, outras, em formã prejudicial. Mas surgi
ram também, paralelamente,novas formas de relacionamento e organização 
dos grupos sociais, que fazem prever; a nlêdio prazo,- a conquista de ganhos 
definitivõs no campo- da saúde. Fortaleceram-se os movimentos sociais e as 
organizações representativas da sociedade civil, que cOlocam, no elenco de 
suas reivindicações, a melhoria da qualidade de vida, incluindo a expansão e 
aperfeiçoamento dos serviços de saúde, nas zonas urbanas, e sua extensão à 
população rural. 

E inegável que o País, infelizmente, acumulou uma grande .. dívida so
cial", que precisa ser resg'atada jâ nesta década que vivemos, Ao_ comparar o 
Brasil com outros países de idêntico ou menor grau de desenvolvimento eco
nômico, dam9-nos _conta de noss2: defasagem em ma~éria de saúde,_rrieitsura
d~ pela expectativa de vida ao nascer (Quadro III). O nosso PIB per capita, 
melhor dizendo, nosso desempenho económico, já permite que, através de um 
esforço na área social, alcancemos resultados bem melhores no concernente a 
padrões de saúde e bem-estar social. 

A linha de raciocínio que venho expondo nesta conferência leva à con
clusão de que é possível atingir níveis satisfatórios de saúde apenas através de 
um adequado consumo de bens e serviços básicos. 't: precisamente este o pa
pel que cabe ao Governo em sua margem de intervenção sobre o "campo da 
saúde" --tornar mais -acessíveis -esses bens e serviços a toda a população. 

Com esse objetivo, o Governo Federal vem criando uma série de progra
-mas- e fundos de financiamento. na ârea de política social, atinentes a icens de 
consumo de deci~íva iii. fluência nas questões de saúde: habitação, saneamento 
báSico, -nutrição, educiiÇãO fundaiTI'erital e serviÇos d6 atenção à saúde. Cum· 
pre mencionar aqui a orquestração de atividades entre os Ministérios que per
mitiu abran·ger setores tão _diversificados mediante programas tais como 
PRONAN, PRO MORAR, PLANASA, MOBRAL, PIASS, a par das ações 
específicas desenvolVidas pelo JNA MPS e pelos órgãos executivos do Minis
tério da Saúde como a FSESP e a SUCAM. Na alocação de recursos a essas 
atividades de interesse social destaca-se o apoio dado pelo Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social, pelo Programa de Integração Nacional e pelo 
Programa de Integração Social. A esses veio se somar mais rec_entemente o 
_Fundo de FinanCiamento Social, cujos recursos certamente estarão também 
dirigi9os p_rjoritariamente- par_a -esSas áreas vitaiS. -

No atual período de Gove_rno, meu Ministêriõ, Conjuntamente com o· da 
Previdência e Assistência S"ocial, tem propugnado por uma política de exten
são e consolidação _dos_ serviços básicos de saúde, dentro da filosofia de que 
eles integram o elenco_ de bens e serviços essenciais que deve ser oferecido a 
toda a população, sobretudo aos segmentos mais carentes, que habitam o 
campo, as pequenas cidades do interior e as periferias das grandes cidades. 

A política de serviços básicos de saúde está substanciada num conjunto 
de medidas que visam conscientemente a aumentar o rendimento na apli
cação de recursq_s, voltando-os para os problemas de saúde prioritár:ios. As
sim, o essencial na proposta de serviços básicos de saúde é a adequação da 
oferta de serviços às necessidades mais corriuriS, evitando-se o emprego de tec
nologia sofisticada, que hoje é responsável pelos altos custos do atendimento 
médico e por sua ba'ixa cobertura. 

Há todo um amplo espectro de ações e de categorias de recursos huma
nos exigidas pela prestação de serviços básicos de saúde. EleS poderil variar 
desde um simples curativo realizado por uma atendente, que atua isolada
mente num Posto de Saúde do interior, até o ·parto realizado num pequeno 
hospital, passando pela consulta efetuada por um médico generalista num 
Centro de Saúde. Utilizando-se voluntários da comunidade, pessoal auxiliar 
bem treinado e profissionais de áreas básicas de especialização é possível re
solver 80% dos problemas da clientela que normalmente recorre aos serviços 
de saúd~. 
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~demais, são tambêm serviços básicos aquelas ações que objetiVã.m o 
aperfeiçoamento das condições gerais de ambiente, particularmente através 
de sistemas simplifiCadõS de abastecimento d'água, as medidas sanitárias de 
melhoria da habitação e o destino adequado dos_ dejetos usando fossas e ou
tras soluções individuais. 

As principais diretrizes que compõem a política de serviços básicos de 
saúde são as seguintes: a integração entre as diferentes instituições do setor; a 
descentralização decisória e Operacional, para que os Estados e Municípios 
assumam a maioria dessas ações; a padronização e a simplificação dos recur
sos tecnológicos, inclusive medicamentos e equipamentos; a ampla utilização 
de pessoal auxiliar, de níveis médio e elementar, sustentado por profissionais 
generalistas e das áreas básicas de atenção materno-infantil, clínica médica e 
odontologia; e a promoção de efetiva participação co-munitária. 

Dentro daquilo que denominei "campo de saúde", os serviços básicos de 
saúde têm uma função subsidiária, na medida em que seus efeitos sãó muitos 
menos decisivos sobre a vida média da população, quando comparados com 
outros itens de consumo tais como alimentos e habitação. Contudo, a contri
buição desses serviços não pode ser avaliada apenas em termoS da sua eficácia 
na redução da rnorta,lidadeL Há certos beneficias associados aos ·serviços de 
saúde, sejam eles básicos ou não, que são de grande valor, dos pontos de vista 
social e humano. Trata-se de seus efeitos na redução da incapacidade física, 
na recuperação das funções vitais e na atenuação do sofrimento. Neste papel, 
os serviços de saúde são insubstituíveis. 

A esse propósito, gostaria de lembrar o importante impacto de algumas 
medidas de prevenção da doença, cuja coordenação cabe ao Ministério em 
que estou à frente. O melhor exemplo é a significativa redução na incidência 
de formas paralíticas da poliomielite, que obtivemos através de um esforço 
ingente de vacinação que cobriu todo o Território Nacional. Com as campa
nhas anuais de vacinação, os casos registrados de poliomielite diminuíram de 
2.564 casos, em 1979, para 125 casos, em 1981 (Quadro IV e Grãfico I). No 
corrente ano, até o dia 16 de agosto, tinham sido confirmados somente 10 ca
sos de poliomielite em todo o País. 

Igualmente expressivos foram os resultados obtidos com a mobilização 
nacional no combate ao sarampo, através da campanha de vacinação realiza
da em 1981. to que já se constata com base nos dados do primeiro semestre 
de 1982: notificaram-se 13.626 casos de sarampo, o que representa uma reR 
dução de 56% em relação à média dos últimos 6 anos, no mesmo período 
(Quadro V e Gráfico II). Pode-se afirmar, deste modo, que algumas centenas 
de vida foram salvas, visto que o sarampo é uma doença que ainda exibe uma 
letalidade relativamente alta, em nosso meio, sobretudo quando incide em 
crianças com inadequadas condições nutricionais-. 

Constitui meta-primordial de meu Ministério que -essas ações de imuni
zação, com a mesma 3.inplitude de cobertura, sejam realizadas, em caráter de 
rotina, pela rede básica de unidades de saúde, dispensando, a mêdio prazo, o 
recurso às campanhas, as quais, a despeito de suas conotações cíVicas e huma
nitárias, devem sempre ser encaradas como uma medida emergencial e transi
tória. 

E, para alcançar esta meta, é indispensável promover a expansão de coR 
bertura por serviços básicos de saúde a toda a população brasileira. Dentro 
desta perspectiva, vem atuando o Programa de Interiorização de Ações de 
Saúde e San-eamento- PIASS, um dos programas de maior envergadura do 
Governo Federal, coordenado por meu Ministério. Apoiando as Secretarias 
de Estado da Saúde, o PIASS implantou, em 3 anos, 9.493 uriídades de saúde, 
localizadas principalmente no Nordeste do País (Quadro VI). 

Graças à operacionalização dessa rede e à integração inteiinstitucional 
com o Ministério da Previdência e Assistência Social, elevou-se sobremaneira 
o grau de eficiência das atividades de controle _de certas doenças transmissí
veis. Um bom exemplo é o da tuberculose pulmonar. A partir do convênio 
INAMPSfSecretaria de SaúdefMinistêrio da Saúde, o número de municípios 
de saúde integradas ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose au
menta de 405 para 2.754, representando um incremento de 680% (Gráfico 
III). Em conseqüência, o número de casos notificados, que era de 45.665, em 
1973, ascendeu a 86.411, em 1981 (Grãfico IV). Paralelamente, melhorou a 
eficácia do Programa, o que pode ser atestado pelo percentual de pacientes 
curadOs, que passou _de 57,9% em 1979, para 77,4%, em 1981. 

A poliomelite, o sarampo e a tuberculose são exemplos de doenças para 
as quais se dispõe de uma tecnologia de prevenção bem estabelecida e de ma
nejo relativamente fácil pelos serviços de saúde. O mesmo não se pode dizer 
de certas endemias rurais como a doenças de Ch_agas e a esquistossomose. Em 

relação a essa última doença, a ação dos serviçps de saúde pouco pode contri
buir na diminuição de sua prevalencia, se não for conjugada a medidas de sa
neamento e melhoria das condições de trabalho, do ambiente e da moradia. 

Por sua vez, a malária, outra grande endemia rUral, representa uma si
tuação intermediária: existe uma adequada tecnologia de prevenção, mas sua 
aplicaçãO ê perturbada por alguns fafores sociais de difícil controle. Com efei
to, a cadeia de transmissão da malária pode ser rompida simplesmente atra
vês do tratamento dos doentes e a borrifação dos domicílios com inseticida, 
para combater o mosquito transmissor. No entanto, a aplicação dessas medi
das tém sido obstacularizada pelos desordenados fluxos de migrantes que de
manda à Região Amazónica (e a partir dela se dirigem a outros pontos do 
País), na procura de melhores oportunidades de trabalho e renda. Nessas 
condições, torna-se muíto dificil exercer uma vigilância em relação às pessoas 
~que ingressam nessa região, a fim de detectar e tratar os portadores de maR 
(ária. 

Conclusão 

À guisa de conclusão, gostaria de sublinhar que os maiores avanços a se
rem feitos futuramente, no "campo da saúde", estão na depc;:ndência, em pri
meiro lugar, da manutenção e aprofundamento da atual política de distri
buição dos frutos do progresso económico, principalmente através de uma es
trutura mais justa de renda familiar e de formas mais deconcentradas de posR 
se e uso da terra- por sinal, preocupação primordial do Presidente Figueire
do que, recentemente, criou um Ministério para tratar especificamente das 
questões da terra-; em segundo lugar, dependem do fortalecimento do pro
cesso de aperfeiçoamento democrático- pregado firmemente pelo Presiden
te da Repúbtica -estimulando-se, nesse processo, a participação da comuni
dade em tudo que diga respeito à saúde. 

No que conceituamos como ·~setor saúde", necessita-se continuar aper
feiçoando os mecanismos de ação cooperativa e integrada entre as agências 
que trabalham com a saúde, sejam Federais, r taduais ou Municipais; conco
mitantemente dirigindo aplicação de recurs_m para a solução dos problemas 
de maior significação sócio-sanitários~ 

É assim, Se-nhOres EstagiárioS, que -enfocamoS as questões de saúde no 
Ministério que dirijo; e espero contribuir para a elevação da qualidade de 
vida de nosso povo. 
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Frageili. (Pausa.) 

S. Ex' estâ ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte. 

O SR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O Sr . .José Lins - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Lins, que falarâ como Líder do PDS. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE. EN
TREGUE À REVISÃO Dd ORADOR, SERÁ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Se houver concordância do Ple
nário, passaremos ao período para breves comunicações, enquanto aguarda-
mos a distribuição dos avulsos da Ordem do Dia. -

Os Srs. Senadores que concordam queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Aprovado. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Viana. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. --
Concedo a palavra ao nobre Senador Álano BarcdOS. 

O SR. ÁLANO BARCELOS (Para uma comunicação.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Trago hoje a este colend<;> Plenário algumas reflexõeS acerca de tema de
licado e complexo - a Educação no Brasil. 

PreliminarrDCrite, gostaria de fazer uma declaração de atitude_: não trago 
fórmulas prontas. Para pensar um projeto pessoal para uma nova educação 
seria necessáriO ter uma clarividência capaz de entender mi1hões de seres hu
manos e dar uma resposta viâvel ao seu comportamento. O raciáCfnio a Priori 
nunca conseguirá antever todas as questões assentes nas necessidades funda
mentais e variadas da pedra de toque da educação - o alunado, nos diversos 
níveis erri que se apresenta. 

Tem, pois, razão o pensador francês Jacques Maritaim quando põe o 
problema deste modo~ 

.. Sem dúvida, a tarefa da educação não está em formar o homem abstra
to de Plantão, mas em formar uma criança de determinada nação, de determi
nado meio social e época histórica. Essa crianÇa - antes de ser uma criança 
do século XX - é filha do homem. Antes de ser um homem civilizado - pelo 
menos assim me julgo - e um francês educado nos meios parisienses - sou 
um homem ••rn .. -..... -A principal tarefa da educação estã, antes de tudo, em 
formar o homem ou alimentar o dinamiSmo por meiO do qual o homem se faz 
homem" ( Education at the crossrads). 

O adolescente e a criança assimilam as lições que lhes são tran_smitidas 
em casa, na escola, na sociedade. A educação, de fato, se processa de cima 
para baixo. Se somos coerentes, o educando tenderá a sê-lo. 

Os nossos exemplos, as nossas próprias palavras são por eles absorvid_os. 
O educando permite que penetremos em sua liberdade. 

Temos certeza, Srs. Senadores, de que muitos pais, professores do 19,29 e 
39 graus se esforçam dando muito de si, na nobre tarefa de educar. Mas aqui é 
que é o ponto. Porque atuam em sentido contrário, e com muito poder de in
fluência:, outras forças, que se refletem em programas de televisão, de rãdio e 
revistas ilustradas e que promovem uma minoria privilegiada do povo brasi
leiro, quando não incutem hábitos alienfgenas que entram nas cabeças ino
centes de nossas crianças. 

Ora, Sr. Presidente, este quadro tão adverso ao desenvolvimento e ação 
de uma sadia educação- sabemos nós- é antigo e bastante complicador. 

Entendo que só poderã ser alterado na medida em que caminharmos 
para transformações no sentido de uma sociedade mais democrática e frater
na, em que a educação não seja um meio para justificar os privilégios econô
micos, e tomo a palavra educação em sentido bem amplo, compreendendo 
não só dicotomia professor-aluno, mas todas as categorias· sociais que repre
sentam processos educativos, que vão desde a escola atê os sindicatos, as as
sociações, os movimenlós, as comunidades que se organizam dessa ou daque
la forma. Para evitar mal-entendidos, diremos que hã um conceito lato sensu e 
um conceito strito sensu para a educação. 

Consoante o primeiro, compreende-Se toda a ação que a cultura, como 
um conjunto de valores espirituais, morais e materiais, exerce sobre o homem 
e, consoante o segundo, o aprendizado de conhecimento que leva ao aper-

feiçoamento intelectual. A meu juizo, não se -pode tomar um conceito 
desprezando-se o outro. Neste discurso, estão em intima correlação. 

Assim, mudanças ocorridas na sociedade levam a um questionamento da 
escola, do mesmo modo que a escola, como elemento formador, é obrigada a 
alterar padrões antigos para atingir sua finalidade, - a formação de novos 
quadros a fim de se adequar à realidade, que é dinâmica. Concretizando, Srs. 
Senadores: é comum vermos em nossos Estados, em nossos Municípios, à 
epoca da chamada prêRmatrfcula e da matrículã. escolares, grandes filas de 
pessoas, em geral pais, mães ou parentes de alunos interessados na ocupação 
de vagas para seus filhos, o que ocorre mais intensamente nas escolas públi
cas. Acontece, porém, que as escolas públicas não são suficientes para aten
der a grande demanda. Aí estã, sem sombra de dúvida, um fator demonstrati
vo de como muitos setores de nossa sociedade, principalmente dos não privi
legiados, se manifestam, ainda que ordeiramente, como forças de pressão aos 
pOderes constituídos no sentido da necessidade de se ampliar a rede escolar 
pública. E é preciso sensibilidade para responder a isso. 

Há um reclano nacional que cobra do Governo mais verbas para a edu
cação. No domingo passado, em debate político em seu Estado, pela televi
são, o nobre;, Senador Lll;iZ Viana Filho se comprometia com essa causa, que é 
nossa, que ê de todos aqueles que se dedicam à causa nobre da educação. 

Não obstante, é possível fazer-se muito mais do que se tem feito neste se
ter. A questão, a meu ver, é de prioridade, é de vontade, é de poder de Esta
do. ~ de políticas revetadas para a tarefa educacional. A propósito, gostaria 
de lembrar dois exemplos, que me deixam bem à vontade, porque partiram de 
dois ex-Governadores de Estado que se colocaram em campos políticos oposR 
tos. RefiroRme ao Sr. Carlos Lacerda, do antigo Estado da Guanabara, cujo 
Governo mandara colocar à parte das escolas públicas- .. Aqui hâ vagas"
e ao Sr. Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, que criou em seu governo seis 
mil .novas unidades escolares, contratando mais de vinte mil professores. 

Por outro lado, o Ministério da Educação e Cultura, que elaborou um 
trabalho de previsão para a década de 80, afirma que, em 1979, 3.440.803 
crianças chegaram à idade escolar, das quais 1.394.042 não se matricularam e 
818.710 não passaram da i' para a 2• sêrie, totalizando 64,3% que ficaram 
fora da escola. _Não é difícil perceber, Sr. PreSidente, que a grande maioria 
dessas crianças, marginalizadas da escola, são filhos de operários e campone
ses, principalmente aqueles que habitam as zonas rurais mais distantes dos 
centros. Na mesma linha de previsão do MEC, somente 422.915- 12,2%
chegarão à 3' série do 29 grau. 

Para mudar esse quadro calamitoso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ê 
preciso investir na educação, reservando-lhe verbas substanciais, para pôr, 
cobro ao descompasso entre os que podem e os que não podem, ir à escola. 

A educação é, por excelência, um- fenômeno êtico, sintetizando em si 
própria toda a complexa rede da cultura e da civilização e estendendo-se a 
tudo que ê humano. Quando todas as crianças, os nossos cc-irmãos tiverem 
acesso à escola, poderemos interpretar plenamente aqueles versos de Goethe, 
no Fausto: 

"Grau. teurer Freund, ist alie Ilheorie, Doch grüm des bebens 
go/dener Baum". 

Cinzenta, querido amigo, é toda teoria, mas é verde a árvore dourada da 
vida. 

Encerramos, por hoje, mas voltaremos ao assunto que é delicado e mere
ce o maior aprofundamen-tO. 7Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, por cessão da nobre Senadora Dulce Braga. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Quero ter o prazer de transcrever nos Anais da Casa o discurso proferi
do, no término da turma de advogados da Universidade Federal do EspíritO 
Santo, pelo orador da turma Rubens José Vervloet Gomes, um vulto politico, 
ex-Presidente da Caixa Económica do Estado do Espírito Santo, exM 
Presidente da Federação do Comêrcio do Espírito Santo, ex~P-residente do 
Santo Antônio Futebol Clube de Vitória; nossa capital, candidato a Prefeito 
de Vitória com uma consagradora votação em pleito passado, ex-Presidente 
do Movimento Trabalhista Nacional de Fernando Ferrari, que ele conduziu 
com sãbia orientação e pulso -firme, e Diretor -do Colégio Brasileiro de Vi
tória, que ele fundou em 1966 e hoje é uma das glórias educacionais do meu 
estado. 

Rubens José Gomes desfruta na capital do meu estado de uma posição 
de destaque na sua sociedade, na sua política e nos seus meios empresariais. E: 
homem ilustre, e seu discurso na Universidade, que não posso lê-lo em virtu .... 
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de do pequeno tempo, mas vou ler alguns trechos, para que seja considerado 
tido por mim e transcrito nos AnaiS- da Casa~ ·merece a transcrição porque 
traz alguns conceitos fUndamentais da vida de um advogado; que ele traçou 
nessa solenidade em que paraninfou a última tu:i'má da UFES- Univer_sida:. 
de Federal çlo EspíritO- Santo, com mais de 200 fO:i'-mélndos. 

O discUrso inteira· não vou ler, mas destaco alguns trechos e solicito que 
ele faça parte iritegrãilte do meu pronunciamento. 

Diz aqui o ilustre orador: 

Esta oração tem, pois, uma sublimidade toda própria pari! 
mim. A idade cronológica não foi C iiãõ- serã-U.Ina barreira para a co
municação.- As nossas idéias continuarii Vivas e jovCriS~_ dando':"na:s o 
sopro para continuat trabalhando e .lutando, sem perder o tempo 
contando os anos passados e os que faltam para viver,_pois, a vida 
só é verdadeiramente o instante; o que!: se· disse at_rás já é o ontem e o_ 

amanhã não·- eStã escrito. A história é um_ processO -dinâmicO- de 
constantes revoluções, em que somos autores e atares. E o impot

-tante ê cjU.e se de- dignidade ao temPO qUe nOs foi dã.dO pira- vívfer. 

Esta expressão, pela sua significação, pelo poder verbal do orador, repteM
senta um ponto alto na sua oração_ de paraninfo. 

O Brasil sempre foi um -país sui gimeris. No dizer de Darcy Ri
beiro, o único povo não trasladado~ Formado_ da assimilação de 
tudo e de todos. Até suas riquezas agropecuárias nãO são nativas, 
foram importadas e se aclimataram. 

b tempo de abertura. ~ tempo de se colocar cada coisa no seu 
lugar.~ tempo de Assembléia Nacional Constituinte. É tempo de se 
restabelecer a independência,- a- autonomia e a harmonia entre os 
três poderes da democracia plena. 

E termína: 

Que as minhas palavras finais seja as de RuyJ3arbosa escritas 
em "Cartas da Inglaterra": .. o que o país está pedindo não é uma re
volução em prol de _um cetra, mas uma união CDtre os espíritos sóli
dos, cultos e moderados de todas as cgnv_icções, no sentido de um 
movimento educador, pacifiCador, reconciliador, que restitua ao 
país a civilização, isto é, a segurança, permitindo a riãção orientar
se, retemperar-se em sangue novo, e conquistar o governo de si mes
ma." 

Este é o discurso que peço-que-seja parte integtãnte do meu pronuncia
mento, para efeito de transcrição. 

Honra-se o Senado com a insqição nos seus Anais de um discurs_o de tão 
alta sabedoria política, ·ae tão alta expressão, de tão alto volume_ verbal e de 
tão magníficos conselhos dados aos advogados, homens que no interior do 
meu Estado e do País abrem caminhos com a sq_a resistência e com a su_a luta 
e com o seu ideal. (Muito bem i Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. DIRCEU CAR
DOSO EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

ORAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU- TURMA "HOMERO MAFRA" 
UFES - 1982/1 - VITÚRIA/ES, 6-8-82 

Excelentíssimo senhor Presidente e demais autorrdades que compõem a 
mesa: 

Respeitável corpo docente e funcionários do C(n_tro de Ciências Jurídí-
cas e Econôqticas: 

Meus senhores e minhas senhoras: 
Juventude de minha terra: 
Caríssimos colegas: 
As razões da minha escolha como orador estão no coração e ria com

preensão dos companheiros da jornada que hoje se finda. As razões da minha 
aceitação em honrar esta dignificante escolha, é necessariamente merecedora 
de uma explicação. Afinal, por que um aluno tão vivido, falar em nome de 
uma nova geração de advogados que hoje estâ nascendo nesta cerimônia? E 
não é a primeira vez que o faço, páis,]á em 1963, Como Técnico em Contabili
dade, e em 1968, como Bacharel em Ciências Económicas,. tive a mesma in
cumbência. Entretanto, naquelas oportunidades concorri com outros estu
dantes e mereci a escolha. Hoje, em verdade, eu não pretendia e nem espera
va. Entre os concludentes exiStem colegas que, tenho a certeza, serão brilhan
tes expressões de nosso Direito e que deveriam estar aqui Cm meu lugar. Mas, 
de repente, inesperadamente, vi-ffie indicado e, o que é mais importante, pres
tigiado para esta paradoxal missão de falar com minha idade, em nome de 
uma geração nova, para uma comunídade constituída em sua maioria pelaju-

ventude, encoritr~ndo-se no s:eio defa, meus filhos e mesmo meus netos. ~ 
belo o momento. E se a idade nos eleva em experiênCia-e CUltUra, do ·alto deste 
crescimento: cóntCriiplo todo esse inienso porvir de minha pátria e me encho 
de qrgulho na_cetteza__de- que serenicis a'manhã a terr-a tão bem definida pelo 
Presidente Leopold Senghor, çia República do Senegal, quando de sua visita 
ao Brasil: .. Este país é, cOrri ereitCÇUril- Cadinho de raças, civilizações e reli~ 
giões. Situa:.scCno- Cruzar dos camlrihás dO mundO- total, fazendo do Brasil, 
verdadeiramente, um mundo novó~_ que rCP:ne, em seu seio maís desenvolvi~ 
dos, pois vivem em simbiose, os trãçOS peCuliares de de todas as raças e de to~ 
das as civilizações. Prefigura,-desde hoje, o que serâ a civilização pan-humana 
do século XXI." 

Esta oraÇãO tem, pois, uma sUblimidade toda própria para mim. A idade 
cronológie3:" riãO- foi e não será urria barreira para a comunicação-. As nossas 
i_d~ia~_ conti!J.~.@:l.v1vas e)OVÇ.n~!·_-~ndo .. ~os o· sopr? _p_ara cont~nu_a!. traba~. 
lhando e lutaJ!do, ~em perder 9 tel!!Pi? contando os_ anqs passados e os que 
faltam para viver, pois a vída só é verdadeiramente o instante; o que se disse 
-atrás já é o _onte_ni_ e_Q amanhã não e~_tá __ es<;:r_ito_. A hrn_tQ_r_i_a é um processo dinâ
mico de constantes revoluções, em que- somos autores atares. E o iriip"ortante 
é que se dê d18níd3d.C ao tempo qlle nos foi dado para viver. NO dizer de 
Drummond de Andrade: ··o_ tempo ~a minha matéria, o tempo presente, os 
homens original- ilegível. 

Caríssimo desembargador e professor Homero Mafra: A conta das ho~ 
rnerlagens recebida-s ao-iolú~o de sua brilhante- carreira de magistfado e mestre 
já deve estar perdida, tantas elas foram em tanto tempo. O conteúdo da ho
menagem não é apenas a -in-tegridade e a extraordinária cultura jurídica do 
magistrado exemplar, mas, sobretudo o reconhecimento do mestre que sere
nova sempre, a identificação da cOmpetência jurídica corri"·a sabedoria do 
professor esclarecido. 

Estimado patrono Dr. Antonio Franklin Moreira da Cunha: Não é ne
ceSsário exaltar os nléritos de sua carreira- pCssoal, que conhece o· triunfo a 
cada causa, que marca o êxito do criminalista e do civilista, que é procurador 
da Prefeitura Murlicip3.1 cte-Vitóri3-, miS,--a vocação do professor. O mestre 
que consegue·a:as·siduidade de seus alunos pelo encantamento de cada aula. 
Qtie não impõe a presença porque o aluno se interessa em ouviMlo na certeza 
do conhecimento que vai adquirir. t esse fascinante dom de transmifír, ãli
cerçado na alta cultura jurídica, que se quer homenagear. 

Querido paraninfo Dr. A roido Limonge: Que se poderá dizer para acres
centar _méritos à sua brilhante carreira? Nascido na Bahia de Ruy e tantos _ou~ 
tros expoentes de nossa cultura jurídica, passou algum tempo em Minas Ge
rais, onde com a simplicidade de milhares de jovens brasileiros que trabalham 
e estudam, concluiu o Curso Técnico de Contabilidade. Dispensando a rotina 
dos_ vestibulandos que passam pelos cursinhos, jâ no ano seguinte, em 1965, 
matriculava-se no Curso de DirCito ~da UFES1 _que veio a concluir em 1969. 
Fez pós-graduação em DirCífo Empresarial. Assistente Jurídico do Governo 
do Estado. Advogado da Cia. Vale do Rio Doce e altamente conceituado no 
Fórum da Capital. E apesar de ser professor há apenas 4 anos na UFES, tem 
sido seguidamente homenageado pelas turmas concludentes. Hã, inegavel
mente, uma singuralidade marcante na sua carreira de professor. Raramente 
falta à uma aula. Habitualmente ocupa todo o horário contratual, dando aula 
ainda, se preciso for, em dia-s feriados ou não letivos. Exige o máximo de seus 
alunos e é rigoroso nas notas. Mas sabe dosar este lado com o domínio impe
cável da matéria lecionada e tem a paciência invejável de explicar a cada um a 
sua dúvida. Crê na sua profissão e transmite essa crença aos seus alunos. Seu 
comportamerito mostra que o verdadeiro estudante quer aprender e tem ma~ 
turidade para identifica-r cori(ju-S:tiça- os que querem realmente ensinar. Esta é 
rriais do que uma homenagem a ~m professor, é a expressão singela e firme de 
que as novas gerações-querem o caminho do saber e que enganam-se os que 
pensam ou julgam o estudante pela ínfima mii1oríã que não freqüenta, que 
cola e quer apenaS 3s notas riecessârias Para p3ssar. Ilustre paraninfo: -sua: 
conduta é uma esperança e que possa ela permanecer consigo sempre, para 
satisfação dos que amam o Direito e acreditam na educação como a única saí
da para a problemática nacional. 

Queridos colegas; somos um produto da UFES. Serâjusto cdiicá~la sem
pre[ Se ela é tão imperfeita quanto se pretende afirm.ar não -seremos nós igual
menti::?" Nada mais fácíl dõ q_ue a crítica. Nada mais difícil do que administrar. 
Na verdade as imperfeições de nossa Universidade não estão nela e são co~ 
muns a outras entidades, públicas ou particulares, e determinadas por toda 
uma estrutura internacional e nacional, em profunda convulsão, que mexe 
cOrri tôdos nós. O hOmem e"Stâ perdendo o controle do mundo que criou -e 
uma nova civilização nascerá da violência produzida por essa convulsão. Os 
processos que se institucionalizaram na administração não correspondem às 

··-.;_. 
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realidades nacionais e as suas -prorilessãS São qual horizontes que estão sem
pre na mesma distância de nosso visual sem jarnãis chegarmos a eles. 

Terminada a 2• guerra mundial, os êxitos dos planos qüinqiienais dos 
países socialistas, chamaram a atenção do mundo ocidental. Se antes da guer
ra John Maynard Kcynesjâ expunha sua teoria do pleno emprego dos fatores 
de piodução e pregava o neo-capitalismo-, a partir do fim da guerra, veio o 
advento da era dos economistas, como remédio para o moribundo liberalis
mo econômiCo. Os governos dos dois lados se lançaram decididamente para o 
planejamento e se submeteram mansamente ao domínío da ciência económi
ca. E na dialética da história, os processos de planos qainqUenais Socialistas e 
o neocapitalislno ocidental, deram seus frutos nos dois lados, com êxitoS ma
teriais inegáveis, só quando_h_oul{e_e_spaço para a capacidade da expansão. Po
rém, logo que se modificaram as "relações de produção, o impasse estabeleceu
s_e reciprocamente. E as crises foram se alternando, sufocando os povos opri
midos pela violência gerada para o nada, na tentativa desesperada e suicida 
de governantes, daqui e acolá, atirando levas incontáveis de vidas humanas à 
pira colossal das guerras bestiais,, projetando espetâcu1os dantescos em que a 
fúria e a paixão poHtico-religíoSa assassinam friamente crianças e família~ 
atónitas, para depois tudo permanecer nas mãos dos mesmos homens, impu
nes. Mata-se em nome do cristiahísmo, do marxismo, do budismo ou do isla
mismo, esquecidos de que estas idéias vieram do amor e para o amor entre os 
homens. 

O Brasil sempre foi um País sui generis. No dizer de Darcy Ribeiro, o ú
nico povo não trasladado. Formado da assimilação de tudo e de todos. Até 
suas riquezas agro pecuárias não sãO nativas, foi"am importadas ~se aclimata
ram. Aqui, pois, tudo é brasileiro. Por maior que tenha sido a influência fran
cesa ou inglesa, no passado, _ou a americana, no presente, acaba por se abrasi
"Jeirar. Adquirir cores novas e vivaS. É -o futebol maravilha da_seleção canari
nho; é o carnaval fantástico das escolas de samba; é a cultura popular em 
toda sua riqueza; são as religiões; é o povo em si mesmo; alegi'e, descontraído, 
descomprometido, mas, maravilhosamente irmanado do Amazonas ao Rio 
Grande do Sul, do Espírito Santo a Rondônia. Uma corrente verde-amarelo 
que revela em profundidade o sentimento nacional. A essência do patriotfsmo 
que aflorará sempre que conv-ocado parã as tarefas que se identifiquem com a 
sua simplicidade. 

Impulsionadas pela formação histórica de culturas alimentares trans
plantadas e adaptadas, de raças miscigenadas, as idéias igualmente acompa
nharam a tônica da influência externa. A Independência de nossos irmãos 
latino-americanos do domínio espanhol, motivou a nossa. Mas, a marca bra
sileira que nos diferencia do mundo, deu-nos uma característica pi6Pria, e o 
.. Grito do lpiranga" foi bradado por um filho da própria Coroa Portuguesa, 
que rompendo com as suas origens, criando e optando pela pátria brasileira, 
mostraria desde então os segmentos dos imigrantes de toda parte: renunciar à 
mãe pátria para adotar o Brasil sua verdadeira terra, amada com intenso fer
vor. Quando chegamos à Proclamação da República- uma mudança insti
tucional de caráter altamente revolucionário - o mesmo estilo brasileiro, 
sem derramamento de sangue, marcava o gesto intrépido do Marechal Deo
doro da Fonseca, impulsionado pelos liberais do seu tempo. Paralelamente às 
mudanças institucionais, fomos construindo o nosso mundo jurídico, com 
notáveis luminares da ciência do Direito, de que Ruy Barbosa acabou por se 
tornar a expressão mais relevante, pelo vigor de sua palavra em defesa doEs
tado de Direito e pela soberania do Poder Judiciário. E é tão significativa a 
contribuição do Direito para a formação de bases nacionais, que o nosso Có
digo Comercial ainda data de 1850 e o nosso Código Civil de 1916. Os gran
des nomes que dirigiram esta Nação, foram juriStas emêritos, inclusive o che
fe da Revolução de 30, Getúlio Vargas, responsável por profundas alterações 
sociais, todas elas calcadas em sólidos atas jurídicos, de que é marca consa
grada a CL T, desde 1943 existindo como o código do Direito do Trabalho. 
Os homens que compuseram seus ministérios em tantos anos de Governo, fo
ram igualmente de notável saber jurídico, como o insigne brasileiro Dr. Os
waldo Aranha, primeiro Presidente da Assembléia Geral da_ ONU. 

Acabada a guerra, assimilamos àquela influência do planejamento. A par
tir da década de 50, Os juristas foram minguando no prestígio naciOnal, com 
seus lugares ocupados pelos economistas. Celso Furtado, Roberto Campos, 
Mário Henrique Simonsen -e Delfim Netto, entre outros. Eles assumiram o 
comando das diretrizes g-er3.is de riosso País e foram impóndo, progressiva
mente, números a um povo que não entende essa linguagem. As fórmulas má
gicas de salvação nacional que prometem as soluções foram várias vezes 
anunciadas, mas as condições de vida só se modíficaram em termos materiais, 
fazendo porém o homem m.ais sofrido e mais angustiado. Violentaram a sua 
ligação com o seu meio ambiente e em nome do desenvolvimento econômico, 

. destruíram sua memória. Números, números e sempre mais -n-úmeros. Multi~ 

plicadores, coeficientes e quocientes. Unidades monetárias que vão desde o 
sempre desvalorizado cruzeirO atê: -as ORTNs, passando pelas UPEs, IMPEs 
e outras medidas de valores que confundem um povo que está cansado e so~ 
frido. 

Como bacharel em ciências éconthnicas, fiz o curso tocado pela mesma 
influência. À época, os nOssos críticos diziam que a Economia é a ciência do 
caos. Eu não gostava. Mas, hoje, vejo com tristeza que os nossos economistas 
estão empurrando a economia nacional para o impasse: o consumidor não 
Pode adquirir os bens pl-oduzidos porque não tem renda suficiente e os pro
dutores não conseguem produzir tudo que podem porque não conseguem 
prodUzir por preços ao alcance do poder aquisitivo da população. Os erros 
que 6'e acumulam em bilhões de dólares ou de cruzeiros não tem responsáveís 
e o pov_o está sendo chamado a pagar todas estas contas. Os rombos orça
mentários da Previdência, d_o açúcar e do álcool, da PETROBRÁS, da SI
DERBRÁS, da ELETROBRÁS, da TELEBRÃS e outras entidades estatais, 
alcançam déficits de trilhões de cruze!ros. segundo dados publicados seguida
mente pela revista Veja e nunca contestados por qualquer órgão do Governo. 
Até onde será possível o o içamento familiar bi-3.sileiro Suportar esta carga de 
contribuições ·fiscais e parifisc3ís de toda Ordem? -

CreiO, mais do que nunca, que é chegado o momento de se devolver o 
poder aos competentes. Os economistas pensam que podem reduzir os ho
mens a números. Nós advogados sabemos que o homem é um ser social. h 
um produto do seu meio. O economista planeja o desetivolvimento e abusan
do do poder que lhe foi atribuído pelo nosso GoVerno, faz a legislação que 
não lhe compete. O Direito_ {az -a-normaji.tiídica que traduz o comportamento 
da sociedade. t a síntese das aspirações populares manifestada pelos costu
mes e pela tradição, pela repetição do fenômeno social que lhe pede a so
lução. Eis aí por que os nossos códigos jurídicos perduram e as Constituições, 
influenciadas pela ordem econômica, se sucedem emendadas a cada momento 
político. O Direito assegura o princípio da anterioridade e os tecnocratas do 
planejamento modificam suas normas a cada dia e a cada erro. Não assumem 
e não gar"!ntem. Não respondem pelas S_!.:!as --~ecisões ecométricas. 

É tempo de abertura. É tempo de se colocar cada coisa no seu lugar. ~ 
tempo de Assembléia Nacional Constituinte. É tempo de se restabelecer a in
dependência, a autonomia e a harmonia entre os Três Poderes da democracia 
plena. O País precísa de todos os seus filhos. civis e militares, cada qual enga
jado na sua competência, para que se restabeleça plenamente o Estado de Di
reito e -não permaneça a concessão simbólica de uma abertura política limita
da aos partidos pOlíticOs enquanto perdura a onipotência Planejadora, cada 
dia mais centralizada no arbítrio da Secretaria do Planejamento. 

A ciência jurídica cabe a responsabilidade de preparar as leis que refli
tam o estágio sócio-econômiCO alcaitçado pelo riosso povo, o que sõ então 
nos dará de volta a estabilidade a confiança nas instituições, recolocando esta 
Nação no caminho de sua vocação pacífica exemplar. 

Esta deve ser, no momento, a nossa tarefa: -reconqUistar pata~ povo bra
sileiro o poder de ver suas leis elaboradas e cumpridas pelo conjunto de suas 
instituições jurídicas. 

Que as mínhas palavras finais sejam as de Ruy Barbosa escritas em 
"Cartas da Inglaterra". No que o País está pedindo, não é uma revolução em 
prol de um cetra, mas uma união entre os espíritos sólidos, cultos e modera
dos de todas as conyicções, no sentido de um movimento educador, pacifica~ 
dor, reconciliador, que restitua o Pã.ís a civilização, isto é, a segurança, permi
tindo a Nação orientár-se, reteniperar-se Cm sangue novo, e conquistar o go
verno de si mesma." 

Tenho dito. 
Vitória'ES, 6 de agosto ~de 1982. -Rubens José Verv/oet Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Agenor Maria.-( Pausa.) -

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Dulce Braga. 

A SR• DULCE BRAGA (Para uma comunicação)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Esta é a minha homenagem ao Dia do Soldado e ao Estado Maior das 
Forças Armadas. 

Sempre procurei -distinguir ofiOsítores de contestadores. E ainda há a ca
tegoria" dos detratores, pescadores de águas turvas, os quais, não se confor
niãfido com a _firme decisão, definiÇão. determinação e até mesmo obsessão 
do Presidente João Figueiredo, procuraram desacreditar dos próprios fatos, 
da verdade cronológica que nos aproximain do pleito de 15 de novembro o 
qual consagrará, nas urnas, a vontade popular, qualquer que seja ela . 
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Paralelamente, outros existem que sub-repeticiamente, insinuam a possi
bilidade de um golpe político-militar, afirmação malévola, insidiosa e mesmo 
ridícula, face à palavra dos principais chefes militares que participam da pro
gressiva inStitucionalização do regime democrâtico do País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores da República: vale destacar, mais uma vez, 
os pronunciamentos incisivos do Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Délio 
Jardim de Mattos, ao saudar o Miriistro do ExércitO, General Walter Pires, 
pela passagem do Dia do Soldado, em nome da Aeronáutica e da Marinha, 
durante solenidade realizada no Clube do Exército, nesta Capital. Naquele 
momento cívico e Solene foi reafirmanda a unidade das Forças Armadas, pe
rante a Nação, objetivando total respeito à vontade popular, "pois, mais im
portante que o resultado das eleições é o que elas representarão na evolução 
do processo democrático", conforme disse o ilustre Ministro da Aeronáutica, 
figura marcante e merecedora do respeito de todo brasileiro. 

Em resposta e agradecimento, o Gene-ral Walter Pires disse qu<:: "nossas 
forças, no plano interno, cientes do seu papel institucional, permanecem no 
sereno acompanhamento do processo democrâfii:o, Pó-sição plenamente coe
rente com as aspirações mais elevadas da nacionalidade". Segundo o Minis
tro do Exército, povo e Forças Armadas são considerados pelos militares 
como "um todo harmónico, que, sob a orientação do excelentíssimO Senhor 
Presidente da República, ajudarâ nosso País a percorrer os promissores cami
nhos que lhe estão reservados na história". 

Suas palavras demonstraram e demonstram a harmonia das instituições 
militares, obedientes ao relevante papel que lhes é previsto na Constituição da 
República, garantidoras da ordem 'interna e da paz social. 

Cumpte-me lembrar que todos os Comandantes de Exército, sediados 
em todo o País, manifestaramwse, de maneira coerente~ de forma a exaltar a 
abertura política, decidida pelo Senhor Presidente da República, de forma 
inequívoca e que não permite a menor dúvida. O Comandante do -2,.,EXérCíto, 
em meu estado, o Estado de São Paulo, General Sérgio Ary Pires, aludindo à 
posição do ExérCito, na atual conjuntura política, diSse ser ••a ·do grande 
mundo que ouve injustiças de insígnificarite Iriin6ri3. e passa sobre elas';. 

Afirmou também que ••todos estão trabalhando pelas eleições, a fim de 
que marchemos para a normalidade mais absoluta possível e que o Exército 
continua imutãvel, na garantia da lei e di ordem, fiel à sua destinação consti
tucional, qualquer que seja a situação do __ Brasil ... 

Essas afirmações, ditas em momento cívicO feievante, ou seja no Dia do 
Soldado, definem pensamento patriótico; digno de admiração- desta Casa, de 
tradições democrãticas, irreversívCfs. 

Finalmente, tive o honroso ensejo de assistir à solenidade de transmissão 
de Chefia do Estado Maior do Exército, ontem realizada (dia 26 de_agosto) 
na qual se despedia o sempre querido General Antonio Ferreira Marques e 
assumiu o alto posto o ilustre General Túlio Chagas Nogueira. Pela impor
tância dessa cerimônia que tanto sensibilizou a mim- a aos· que tiveram a fe
licidade de assisti-la- peço permissão para transcrever as palavras breves e 
patrióticas-pronunciadas pelos ilustres chefes militares para todo o povo bra
sileiro, em todos os estados brasileiros por onde passaram, desde tenentes, no 
início de suas brilhantes carreiras. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. À grandeza das palavras dos ilustres che
fes militares - do que se despede da chefia do estado maior do exército e do 
que assume tão importante cargo, à noção do_ estrito dever cumpiído, à res
ponsabilidade da tarefa, à compreensão do trabalho, enfim, à sítonia e unida
de de pensamentos que os irmanam, a homenagem da mulher brasileira, coin 
sua representação nesta casa, pela fé que a todos garante paz e tranqUilidade 
no presente e no futuro. 

Creio, Sr. Presidente, poder fazer destas minhas palavras a representação 
do pensamento do meu partido e principalmente das suas lideranças. (Muito 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SR• DULCE BRAGA 
EM SEU DISCURSO: 

Palavras proferidas pelo Exm"' Sr. General-de-Exército Anto
nio Ferreira Marques, por ocasião de sua despedida da Chefia do 
Estado-Maior do ExérCito - 26 de agosto de 1982. 

Por força da lei, deixo hoje o serviço ativo e a chefia do Estado-Ma,iOr do 
Exército. 

Afasto-me, com orgulho patriótico, certo de que tudo fiz, dentro de mi
nhas possibilidades e das que me foram oferecidas, para honrar e dignificar 
este alto cargo e para não desmerecer a confiança dos chefes e camaradas em 
mim depositada. 

.. Hã mais alegria quando se conclui alguma coisa do que quando seco
meça. O coração não canta vitóti"a pelo Que Priricipia mas pelo que termina-". 

CheS;ou o mOmento de partir. Estã na hora da renovação da célula. 
A felicidade de que me acho possuído é fruto daquilo que pude realizar 

nestes quinze meses, graças ao apoio que recebi de chefes e camaradas e à efi
ciente e predosa Colaboração de todos que, neste magno ói:"gão, não mediram 
esfc;>rços e sacrifícios no estudo, planejamento, orientação e coordenação das 
ativíâades que visarri a· preparação do Exército para bem cumprir a sua desti
nação ·constitucional. 

Os êxitos alcançados, pois, são de todos. O grande beneficiário - nOssa 
instituição. 

A tristeza que- experimento é, tão-somente, frUto da falta que irei sentir 
do convívio fraterno e amigO que ligou o chefe do Estado-MaiOr do Exército 
aos seus ofiéiaiS, gfaduados e funcionários civis. :2 a saudade que se avizinha. 
É a dinâiníca da vida. 

Só Deus é eterno. 
Após mais- de quarenta e sete anos de serviço, iniciados em 8 de maio de 

1935, cheguei ao final da trajetória. 
Ao Exército brasileiro dei minha adolescência, mocidade e maturidade, 

certO de que. "a Pãtria tudo se deve daf, nada pedir, nem mesmo compreen
são". 

O entusiasmo que me animou desde jovem aspirante não me abandonou 
um só instante, encorajando-me e impulsi~nando-me ao cumprimento do de-
ver. 

Só me resta agradecer a Deus pela sua misericórdia para comigo. 
Ao Sr. Ministro Walter Pires. aos meus canlaradas e subordinados, o pe

nhor do meu reconhecimento e de minha gratidão. 
Ao meu colega de turma, Figueiredo, o meu abraço fraterno e leal, com 

o meu- rec_onhecimento pela confiança em mim depositada ao longo de nosso 
convívio cordial e amigo de quase meio século. 

Ao ·senhor Piesidente da República João Baptista de Oliveira Figueire
do, que Deus o proiCja e o ih.imine·para co"nduzir o País em paz, segurança e 
liberdade~ dep.tro das nossã.S tradições cristãs e_ do seu reconhecido desejo, 
compãrtilhado pelos homens de bem desta Nação, de fazer do Brasil uma de
mocracia. 

À rrlinba família. que sempre me amparou, ajudou, acompanhou, incen
tíVou e encorajou, os· lneus agradecimeritos. 

Ao meu substitutO~ velhO companheiro da Escola Militar de Realengo, 
General-de-:Exército Túlio Chagas Nogueira, ·votos de felicidades em sua 
nõva ComíSsãO e a certeza dC qli'e outros tantos êxitos virão se somar àqueles 
-que marcam a suâ carreira militar. 

COmo homem de fé, continuarei orando .ao Senhor para que proteja o 
nosso Exército, ilumÚÚ: e -gufe ã todos os sCus intCgrantes. 

Faç-o minhas as palavras do apóstolo São PaUlo: 
.. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé". 

Palavras proferidas pelo Exm"' Sr. General-de-Exército Túlio 
Chagas Nogueira, por ocasião da assunção da Chefia do Estado
Maior do Exército - 26 de agosto de 1982. 

Assumo, neste momento, a cttefia do_ Estado-Maior do Exército, honra
do que fui com a nomeação, para tão relevante cargo. 

Minhas primeiras palavras são de reconhecimento aos ilustres chefes e 
preclaros amigos - os Excelentíssimos Senhores Gep_erais João Baptista de 
Oliveira Figueiredo, eminente Presidente da República e Comandante-em
Chefe das Forças Armadas, e Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, 
digníssimo Ministro do Exército....:... pelo crêdito de confiança que me confe
rem. 

Ainda que perfeitamente cônscio da responsabilidade que advêm de tão 
complexa missão, encaro-a com otimismó, Cónsiâerando as circunstâncias fa~ 
vorãveis que Q envolvem. 

Honram-me as amizades de suas Excelências, forjadas, há quase meio sé
culo, desde os bancos escolares, afinidades pessoais e propósitos comuns fa~ 
cilitarão, certamente, o desempenho de minhas funções de assessoramento. 

Recebo essa chefia das honradas mãos de um outro estimado amigo 
companheiro de turma da Escola Militar de Realengo - o General Antonio 
Ferreira Marques, que soube dar continuidade aos trabalhos realizados por 
todOs aqueles altos chefes militares que o preCederam, na direção de tão ele
vado órgão, poude, ainda, graças à sua inteligência e tirocínio, nele introduzir 
adequadas inovaçÕes, propiciando facional ampliação dos horizontes desta 
casa. Julgo que não me serâ difícil prosseguir na mesma senda, tão bem ex
plorada. 

Por outro lado, integrando com os demais prezados amigos dignos 
D!iciais~G~nerais que compõe~ o quadr_o funcional dep8;rtamc;ntal, o~ dos_ 
.comandos operacionais .....:. umã geração militar contemporânea, urleiD-nos 
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ponto de vista idênticos e já bem definidos, desde inúmeras comissões ante
riores que nos aproxirriaram. 

Ao final de tudo, tranquiliza-me a perfeita sintonía ·exisl:ente eritre as di
retrizes mfilisterial, definindo a Política Global do Exé-rcito e as PolíticaS Se
toriais Departamentais, ante à-perfeita compreensãO do trabalho de coorde
nação que o Senhor MinistrO atribui a este Estado-Maior, que passo ache
fiar. Beneficia-se a tropa que,- do pronto atendimento de suas necessidades, 
atinge, o objetivo maior qüe ·todos aspiramos - a operacionalidade. 

O graü de desenvolvimento alcançado pelo Brasil, ao longo desses últi
mos dezoito anos, graças à redentora revolução de março de 64, projetou no 
cenário mundial corno potência perceptível. Urge, na esfefa de nossas atri
buições, fazê-lo presente, além-fronteiras, através da afiimação de nossas ex
pressões, próprias e independentes: política, económica, psicOssocial e mili
tar. Assegurarão, elas, o respeito mútuo que deve existir~ nó- convívio entre 
nações. Representarão, também, a própria afirmação da Segurança Nacio
nal. 

Da simples exposição dos diferentes eventos, que passarão a absorver 
todo o meu tempo, sente-se a complexidade da tarefa. 

Creio -em Deus que não fraudarei a confiança que em mim foi deposita-
da. 

Agradeço a presença das ilustres autoridades, pessoas amigas e entes que 
me são caros, que vieram prestigiar esta simples, na sigriifícáiiva, cerimôilíã 
castrense. 

Ao bom amigo General Marques, com um fraternal abraço, faço votos 
de continuidade de êxitos, na nova vida que vai enCetar, e de plena felícídade, 
junto a digníssima família. ---

O SR. PRESIDENTE (Passo~ Pôrto)- Çonced.o.a palavra à nobre Se
nadora Eunice Michilles. 

A SR• EUNICE MICHILLES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, e Srs. Senadores: o Brasil tem uma Ministral e cu não poderia dei
xar, embora com atraso, de registrar tão auspicioso fato rios Anais destaCa-
sa. 

Finalmente, depois de tantos anos, uma mulher chega ao primeirO Esca
lão da República! Uma a uma vão caindo as barreiras que se opõem à ascen
são da Mulher; primeiro foi a Academia Brasileira de Letras, depois o Senado 
Federal, agora o Ministério da Educação. 

Eu desejo congratular" me pela nomeação da Profa. Esther de figueiredo 
Ferraz para a Pasta da Educação; recebemos esse gesto como uma hom~na
gem do Presidente Figueiredo à mulher brasileira, como o reconhecimento da 
força que representamos neste Pais e como reconhecimento de que a mulher 
brasileira eStã apta ao desempenho das mais altas funções, em qualquer cam
po da atividade humana. 

Não poderia ser mais sábia a escolha. Esther de Figueiredo Ferraz tem 
uma vida dedicada à Educação-, como professora. Reitora da UnivePsidade 
Mackenzie, como Membro do Conselho Nacional de Cultura. 

Como"- Advogada brilhante, foi uma das autoras do Anteprojeto de Lei 
n9 4.121, que dispõe sobre o Estatuto Civil da Mulher Casada, e ao ser ouvi
da, em 1977, pela CPI da Mulher, aqui, no Congresso, disse estar convencida 
de que só através da educação a mulher seria capaz de exercer plenamente os 
direitos- de que se tornara titular. 

Disse- Esther Ferraz em seu discurso de posse;_ ·~A Educação é condição 
indispensável ao exercício efetivo da liberdade que é um dos valores funda
mentais-da democracia". Acrescentando que ' 4 SÓ se pratica democracia com 
democratas e que compete a Educação formâ-los". 

Nos primeiros contactos que m·aõteve com os estudantes, a Ministra já 
demonstrou a capacidade de diálogo, que é o recurso da inteligênCia para se 
administrar os conflitos, e, ao prometer relevância ao Ensino do Primeiro 
Grau, demonstra determinação de adequar a educação à nossa realidade, 
além da necessidade do cumprimento do preceito constituCional da obrigato
riedade e gratuidade do Ensino de 19 Grau; 

Poucos dias atrâs, o MDS (Movimento da_Mulher Democrata Social), 
em seu )9 Encontro Nacional, que reuniu aqui, em Brasília, quase mil mulheM 
res, vindas de todos os Estados do Brasil, reivindicava ao Senhor Presidente 
da República a presença da Mulher em seu Ministé-rio, mas devo confessar, 
Srs. Senadores, que nem as mais otimistas previsões poderiam fmaginat que o 
Presidente Figueiredo fosse tãg s_ensíveJ ao nosso-anseio:e que a resposta y_ies
se tão pronta. 

Quero, portantO, na condição de Senadora da República e na de Presi-
denta Nacional do MDS (Movimento da Mulher Democrata Social), agrade
cer ao Senhor Presidente da República, que com esse gesto, demonstra ao 
concerto das Nações da América- do Sul nosso grau de maturação político-

:.;..., . 

social e proclama ao Mundo que neste País homens e mulheres se integram 
para a construção da graildeza nacional. 

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

O ~R. PRESIDENTE (Jarbas Passariri.ho) - Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Gabn'ef Hermes- Sr. Presidente, peço a palavra para uma brevís
sima comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estamos todos, justamen
te, com brevíssimas cOmunicações. V. Ex's hão de compreender. Com a pala
vra o nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. c:rAJ!IDEI:"HERMES (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Encontra-s_e_ em nossa tribuna de honra, em visita ao Brasil e agora à 
nos~a Casa, o ex-Mini_stro da Dinamarca Sr. Nylloe Andersen. S. Ex' é de um 
país que todos nós admiramos. Eu, que tive a honra e a felicidade de por três 
vezes viSitar a Dinamarca e de lá voltar Com ensinamentos utilíssimos, não 
poderia de"ixar de-registrar a _presença de S. Ex' e-pedir a seu intérprete que lhe 
transmita as nossas saudações e nossa admiração pelo seu país e o contenta
mento em sabê-lo nesta Casa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, 
Srs. Seiiadores: 

Os professores do Paranã marcaram greve :Para o próximo dia -8 de se
tembro. Diver-SaS gestões, diversos movimentos fora_m feitos sem que -o atual 
Governador pudesse ou quisesse atendê-los. 

Esperava-se o atendimento das reivindicações qUe consiStem apenas are
posição de salário" desgastado pela inflação, em de 45%. O Governador atual, 
em contrapartida, só ofereceu 20%, E_ agora, vem passado recente, bem 
lembrado nesta Casa. O Estado do Paranã, no Governo do Sr. Ney Braga, foi · 
um dos que, proporciOnalmente ao-seU-õrç-amentO,- niãis recorreu a tinãnCia-
mentes externos e esses frnanciamentos em dólar, foram inteiramente desvia· 
dos em sua finalidade. Dizia-se 'qüe as-verbas eram destinadas ao PRORU· 
RAL e na verdade foram destinadas à construção de praças, iluminações 
caríss1más em c1dades do intei"iór e, até mCSrtlCfem cohslruÇão de fontes lumi
nosas em cidades desprovidas até de água. Prevíamos que o pagamento dos 
j'l,!.ros desses financiamentos haveria de corriproriletef de tal sorte o Erário que 
dificuldades surgeriam no pagamento dos saláriOs dos professores. 

Atualmente, estã no Governo o Sr. Hosken de Novaes, um homem dig~ 
no,-Sério e CJ.liE não tein CondiçõeS de atender a esses pagamentos, ainda que 
os reconheça justos, em razão exatamente do compromentimento do Erário. 
E são diversas as entidades que se aliam aoS Professores na mesma luta revin
dicatória. São dezesseis entidades que compreendem: Delegados, Agrôno
mos, Bibliotecários, Veterinários, C3.ft0-rários de Justiça, Excrivães Públicos, 
funcionários do Setor da Associação da Criminafista e servidores públicos de 
um modo geral. 

Então, Sr. Presiden_te, é um Estado que recorreu a empréstimos daquele 
vulto e está sem condições de atender, não digo sequer aos aumentos salariais 
dos seus funcion-ários, mas á riormal reposição de salários desgastados pela 
inflação. 

Quando sucessivos empréstimos foram aqui solicitados e constatamos 
que a sua finalidade estava sendo desviada, valemo-nos do Regimento para 
que o Senado pedisse conta ao Governador Ney Braga, da aplicação desses 
empréstimos. V. Ex• mesmo, na forma regimental, oficiou à Casa Civil da 
Presidência da República. O Governador foi, diversas vezes, intimado e não 
prestou contas ao Senado. MaS, ao mesmo tempo, deu início a uma faustosa 
campanha no Paraná, da sua candidatura ao Senado Federal, pagando, inclu
sive;-·pesqUisas caríssimas nos jornais mais caros do País, ocupando páginas 
int~jras, no q f.stado_de $. Paulo,_na Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, em 
toda a Imprensa NaCional. Eiitão, fiZerliõs -uma interpelação, quem pagava 
-naquela propaganda, se O Estado recorria jnclusive a endividamento externo? 
como podia o seu governador iniciar campanha tão profunda? Quem pagava 
aquela dispensiosa campanha? Ele próprio? Secretário? Terceiras pessoas? Se
eram terceiras pessoas, que interesses tinham nisso? 
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Então, interpelamos, através do Tribunal de Justiça. -Todas as influên
cias roram usadas para que a interpelação se frustrasse._ Negado a interpe
lação entramos com o agravo regimental; negado o agravo regiment~l! recur
so extraordinário; negado o recurso extraordinário, requeremos agravo de 
instrumento e o agravo estã subindo atualmente ao Supremo Tribunal Fede
ral. 

Mas, Sr. Presidente, com 1 ano de antecedência nós prevíamos uma si
tuação dessa natureza. Dizíamos, na época - e Os Anais registram - que 
chegaria o tempo em que o Estado do Paraná, em razão do_s ônus, do atrito 
econômico, decorrentes daqueles empréstimos, não teria condições de pagar 
aos proressores e aos seus funcionários aos níveis que eles merecem-. 

Daqui eu quero manifestar a minha solidariedade a este__movimento gre
vista. que é dos mais justos, desencadeados depois de exauridas todas as vias e 
todos os meios s_uasórios para compelir o Estado ao seu pagamento. 

Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Orestes Quércia e, em seguida, passaremos à Ordem do Dia. 

O SR. ORESTES QUICRCIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi· 
são ·cto orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Uma rápida palavra lembrando, inicialmente,_ a respeitO de um projeto 
de lei de nossa autoria, Que revoga a Lei Falcão c que estabelece critéi'ioS para 
o acesso dos Partidos políticos ao rádio e à televisão, nas épocas eleitorais. O 
projeto que foi aprovado por esta Casa e que está, hã quase dois anos, na Câw 
mara dos Deputados, nas mãos de um Parlamentar do PDS, na Comissão de 
Justiça daquela Casa. 

Todos nós entendemos- e acredito que até o nosso ilustre Presidente do 
Congresso tenha feito declarações nesse sentido - que seria fundamental 
para o exercício democrático dos Partidos e dos candidatos o acesso ao rádio 
e à televisão, nas vêsperas das eleições próximas de 15 de novembro. E não 
somos somente nós, Sr. Presidente, Srs. Senãdores, que reclamamos em favor 
da revogação da Lei Falcão. Ainda, hoje, estamos lendo um apelo do candi
dato ao Senado, Célia Borja, do Rio de Janeiro, em favor do PDS do Rio -de 
janeiro, dizendo, claramente: 

"O PDS é maioria e será o grande prejudicado pelo menos no 
Rio de Janeiro, se não puder usar a televisão em sua campanha". 

No mesmo noticiário, Sr. Presidente, vemos declarações do Lfder do 
PDS, nesta Casa, o nosso eminente companheiro, representante por Pernam
buco, Nilo Coelho, que afirmou que é favoráVel à modíficaÇão -dã-Lei Falcão 
e que a culpa pela não revogação da Lei Falcão e urna regulamentação do 
acesso ao rádio e à televisão é da Oposição. 

Então, gostaríamos de lembrar ao eminente Líder do PDS, nesta Casa, 
que nós temos um projeto já __ i proVado nesta Casa e que está na Câmara. Por
tanto, a Oposição jã se interessou e se interessa muito pela revogação da Lei 
Falcão e pela regulamentação da campanha eleitoral, e nós gostaríamos que 
houvesse interesse das Lideranças do PDS, nesta Casa· e na Câmara dos Dew 
putados, para que o nosso proj~to pudesse terminar a sua tramitação. Ainda 
mais, se levarmos em conta que, hoje, os_jornais trazem, no noticiário, decla
rações do Ministro Leitão de Abreu, dizendo que do Governo não-partirá iniw 
ciativa alguma. Evidente que, quando diz que do Governo não partirá inicia
tiva alguma de revogação da Lei Falcão, subentendemos que o Governo ad
mite que o Congresso, -afinal o Congresso existe paia fazer leis- pOde e 
deve reformular esta questão. 

Portanto, de tantas vezes que nós viemos à tribuna da Casa, estamos no
vamente retornando à tribuna, deixando um apelo às Lideranças do PDS, no 
sentido de que possibílítem, lã, na Câmara dos Deputados, a discussão e a 
eventuar aprovação do nosso projeto de lei, principalmente, levando-se erri 
conta as palavras do nosso Senador José Lins e de outros Senadores, que hoje 
teceram loas ao Presidente João Figueiredo, no sentido de que as coisas estão 
muito boas, e que o Presidente João Figueiredo é um homem extraordinário, 
é um democrata. Atinai de contas, estamos num regime maravilhoso, e acho 
que, dentro dos critérios desse regime maravilhoso, capitaneado pelo General 
João Figueiredo, haverá possibilidade de se discutir o acesso dos candidatos e 
dos Partidos ao rádio e à televisão, porque não é justo, acreditamos n-ós,-que 
fique o General João Figueiredo sozinho, aos domingos, na televisão, fazen
do ataques gratuitos e íncoereiltes- ã Oposição, principalmente ao PMDB, saw 
bendo que o PMDB não tem chance de ir à televisão revidar esses ataques de 
Sua Exce(ência, o Senhor General Figueiredo. 

Entendemos pelas declarações do Ministro Leitão de Abreu, que Sua Ex
celência, o General Figueiredo concordaria com a iniciativa parlamentar, no 
sentido de se revogar a Lei Falcão e se estabelecer critérios de uma legislação 
nova neste sentido. 

Portanto, corno existe iniciativa ~desta- Casa, pOrque, se o projeto foi 
aprovado por esta Casa, revogando a Lei Falcão, existe-Uma iniciativa já coo
nestada por esta Casa. Portanto, o apelo endereçado ao eminente Senador 
Nilo Coelho, a lembrança ao Senador de que existe um projeto aprovado por 
esta Casa e o apelo no sentido de que as Lideranças do PDS concordem com 
a tramitação rápida, lá, na Câmara Federal, o que poderá ocorrer em 48 ho
ras, Se houver boa vontade, para que possamos, candidatos a postos eletivos 
nas eleições de 15 de novembro, discutir e debater democraticamente, na tele
visão, e no rádio, as questões nacionais e" as nossas posições políticas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Evandro Carreira- Gabriel Hermes- Jarbas Pas
sarinho- Alberto Silva- Mauro Benevides- Humberto Lucena- Ader
bal Jurema- Marcos Freire- João Lúcio- Teotônío Vilela- Gilvan Ro
cha - Jutahy Magalhães- Amaral Peixoto -Nelson Carneiro- Itamar 
Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- FranCo Montoro- Gastão 
Müller - Vicente Vuolo- Mendes Canale- Affonso Camargo- Jaison 
Barreto - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, ofício que 
será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

Ofício n<~ 236 Brasília, 1~> de s.e-tembro de 1982 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § l"' do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex~. para os devidos__flns, que esta Liderança de!ibt:rou 
sUbstituir os nomes dos Senhores D_epufados Hélio Campos, Ossian Arariw 
pe e Augusto Trein, peios dos Seithóres Deputados Nilson Gibwn, Antônio 
Pontes e Rômulo Gaivão, respectivamente~ na Comissão Mista incumbida 
do estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 21/82, que •'_extingue o cargo 
de Auditor-Corregedor; transforma a atual Auditoria de Correição cm 
Corregedoria-Geral da Ju~tiça Militar, atribuindo as funções de Correge· 
dor ao Ministro Vice-Presidente_do Superior Tribunal Militar, com a dew 
n-omin-ação cumulativa de Ministro Corregedor-Geral, e dá outras provi
déncias··, 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' os meus protestos de 
a[ta- estima e elevada_ consideração.- Hygo Alardini, Líder do PDS. em 

exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- As substituições serão fei-
tas.-

A Presidência convoca sessão_extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho-
ras e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias: 

- Projeto de Resolução n' 245, de 1981; 
- Emenda da Câmara--ao Projeto de Lei do Senado n"' 187. de 1979; 
- Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1981; 
- Projetos de Resolução n•s 162, 244 e 260, de 1981, 23 e 79, de 1982; 
-Projeto de Lei da Câmara n~' 100, de 1981; e 
- Projeto de Lei da Câmara n' 72, de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã finda a Hora do Ex
pediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vaí ser lido_ pelo Sr. 19-SecretâriO. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 168, DE 1982 

Nos termos do art. 198, alínea .. d", do Regimento Interno, requeremos 
inversão da Ordem do Dia a fim de que as matérias constantes dos itens 53, 
32 e 49, sejam submetidas ao Plenário em }9, 29 e 39lugares, respectivamente. 

Sãla das Sessões, l9 de setembro de 1982.- Gabriel Hermes- Moacyr 
Da/la - Alexandre Costa. 

~ ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen-
to. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra, Sr. Presidente, paTa encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu C_ardoso. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, peço licença para ceder a 
palavra ao Senador Gabriel Hermes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Permito-me apenas 
lembrar aos Srs. senadores que esse tipo de requerimento é encaminhado por 
um dos autores_ e por um representante de cada Partido. Presumo que V. 
Ex,!- esteja devidamente autorizado pelo PDS para encaminhá-lo, pelo Par
tido. 

O Sr. Gabriel Hermes- Também como autor, Sr. Presidente e, mais ain-
da, pela gentileza do nosso amigo Dirceu. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)~ Por cessão de vez. Então, 
V. Ex" tem a palavra como um dos autores. 

O SR. GABRIEL HERMES (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Eu gostaria apenas de explicar à Casa e ao Senador Dirceu Cardoso que, 
no caso do requerimento, trata-se apenas de um expediente em que peço are
tirada de um dos projetes que está na úrdem do Dia para voltar às Comis
sões. E esse projeto refere-se -exclusivamente a um erro que houve; precisa 
voltar à Comissão própria p3ra poSsivelmente ser corrigido. 

É esta a razão do requerimento que aí se econti"a. Essa explicação dou à 
Casa e ao Senador Dirceu Cardoso, que gentilmente me deu a oportunidade 
de esclarecer. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. · 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não vejo por quê o nobre Senador Gabriel Hermes solicitou prioridade 
para o projeto de sua autoria, para retirá-lo, depois, da pauta. Não vejo, 
pelo seguinte: o projeto de sua autoria está no 5311 lugar da pauta, e hâ um 
requerimento, de sua autoria, acostado ao projeto e dependendo de vo
tação, pedindo o adiamento da discussão, para ser ouvida a COmisSão de 
Serviço Público. -

Portanto, quando chegar a vez, na 53" discussão da Casa, a vez' do seu 
requerimento, S. Ex' serâ atendido; nós votaremos, estamos de acordo 
com o que S. Ex" pede. 

O Sr. Gabriel Hermes - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes- E o seguinte, nobre Senador, há três meses ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Perdão, Sr. Senador, 
mas não hã aparte em encaminhamento. Desculpo-me com V. Ex•, mas 
não posso concordar que seja aparteado o orador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Quem esperou três meses espera três 
horas, não é? Está-se subvertendo a ordem para um reQuerimento que va
mos aprovar e V. Ex" estâ requerendo apenas prioridade dele. Ora, o Sena
do precisa ter mais ... 

Então, Sr. Presiderite, não posso estar de aCordo. Por que isso? Qual é 
a razão? Temos uma norma, no Senado, que nos dirige e nos conduz, que é 
o Regimento Interno. 

Então, a prioridade- se requer aos feixes; agora dois~ trêS requerem a 
verificação. A inversão da ordem da patita coloCa em primeiro lugal-, em 
detrimento de outros que estão aqui, na ordem croD.ológica. 

Sr. Presidente, diz o art. 188 do Regimento Interno: 

"As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, a juízo do 
Presidente, segundo sua antigüidade e importância e, ressalvado 
o disposto no art. 422, b, será observada a seguinte seqüência: 

I- a matéria em regime de urgênCia, do art. 371, a; 

II - matéria preferencial constante do art. 195, incisos ll, 
alíneas a, b, c e d, e HI, alínea a, segundo os prazos ali previstos; 

III- matéria em regime de urgência do art. 371, b;- -
IV- matérfa em--regime de urgência do art. 371, c; 
V - matéria em tramitação normal. 

Sr. Presidente, estou vendo que estão subvertendo o Regimento Inter
no do Senado. Sou_ contra a prioridade, a inversão da orderri. Ê -mi o-i-dem 
cronológica. O que entrou em primeirO lugar, esse deve ter preferência. 

Então, Sr. Presidente, há pressão, aqui, para em nem falar, mas tenho 
mantido essa posição. Estou, talvez, no fim do meu mandato, não quero 
mudar de pelo1 não quero; quero ir oom este pelo áspero, difícil, até o fim, 
quero ir com ele, é meu. Como dizia Ortega y Gasset: "Sou eu e minhas 

circunstâncias". Não estou aludindo à circunstância de ninguém, sou eu e 
minha circunstância. Palavras de Ortega y Gasset. 

Portanto, sou contra à priorid-ade a ser concedida. Sou contra, porque 
está aqui no primeiro itei:ri. da pauta, hoje votou-se por prioridade- eu es
tava ausente- atendendo a_ um requerimento de São Paulo, do metrô. O 
ilustre Senador Alexandre Costa queria, também, acostados àquele reque
rimento. Mas, quem não permitiu foi o Líder do PDS, Sr. José Lins de. Al
buquerque. José Lins de Albuquerque, Líder do PDS na Casa, ele quem 
não permitiu. Não fui eu, mas a culpa recai em cima de- mím, ~mas, q~erri 
não concedeu foi o Sr. Líder do Governo, Líder do PDS, comandante-chefe 
das hostes do PDS, Chefe do Estado-Maior do PDS,gros 6onnet do PDS, o 
ilustre Sr. Senador José Lins, quem não concordou. E nós temos que abrir 
mãos de princípios para a·tender à recuSa do Sr._ José Lins, que não permi
tiu que se-acostasse ao-riclúerímeniO âe priorTO.a-dC--de São Paulo, outros 
dois que São Paulo tinha interesse, tudo de metrô. Eram ISO milhões, a 
migalha de 150 milhõeS de dólares, e depois há os adminícu[os de quarenta 
mil, vinte mil; isto o Senado dá folgado. 

Sr~ Presidente, sou contra a prioridade por isto: primeiro, o ilustre. Se
nador Gabriel Hermes, que tem um requerimento acostado no 5311 item da 
pauta, pedindo a retirada; estamos de acordo com ele. Então, não havia 
necessidade de requerer prioridade, só para tumultuar a minha decisão, 
seguindo os_outros que se serviram do requerimento do Senador Gabriel 
Hermes; também, sou contra. Sou contra, pelo seguinte: o primeiro da 
pauta é um famoso e jâ até históríco empréstimo ao Rio Grande do Norte. 
Histórioo porque vem de muito temPo, estão passando na frente, todo dia 
passám na frente do Rio Grande do Norte. Então, veja bem, sou pela dis
cussão, em primeiro lugar, do projeto de empréstimo ao Rio Grande do 
Norte. 

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex'" um aparte?' 

O SR. DIRCEU CARDOSO -10 o~ Presidente quem comanda. Quem 
comanda este barco, aqui, é o Presidente~ O Regimento e o Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sabe Deus com que di-
ficuldade. -

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, V. Ex• sempre encontra uma sal· 
da. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- E com que mediocrida-
de. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não estou de acordo. V. Ex•, até, usa 
de muita ~nteligência para~ às vezes, tapar os furos do Regimento ou, às ve
zes, até para criar furos no Regimento. Não concordo com mediocridade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex•, agora, estã fa
lando mais do que o tempo permite. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não concordo com mediocridade. Nin
guêm ·na Casa concorda; ninguém, nem as galerias. 

Então, Sr. Presidente, tenho de ser contrário a essa prioridade. Vou 
discordar do Senador Alexandre Costa, que recebeu a recusa, não minha, 
mas do ilustre Líder deste Partido. Ele está abotoado nele com a forte 
pressão dos seus amigos e oorreligionários, engolindo sapo, perereca, rã e 
jacaré, e_ hoje engoliu um crocodilo. Eu sei quem é Alexandre Costa, está 
êngolindo mas está com vontade de vo_mitar o jacaré em cima do Senador 
José ~ins. Ma~, eu não posso C<?Dcordar. 

O Sr. Gabriel Hermes- Permita-me, Sr. Presidente_. Eu desejava so
lidtar a V. Ex• que fo-sSe retinido, p-ara qUe não hoUvesse nenhuma dificul
dade na Ordem do Dia, o requerimento que apresentei. Com isto, estou fa
zendo que sirva de lição para o Senador Dirc~u Cardoso, que eu oolaboro 
em sete comissões, a todas elas compareço quase toda semana, sou, por
tanto, dos menos faltosos e nunca faço solicitações. Retiro o requerimento, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESI_DENTF; (Jarbas Passarinho).- V. Ex• retira. mas ore
querimento é também subscrito pelos nol;:lres Senadores Moacyr Dalla e 
Alexandre Costa.. Para que eu retire o requerimento é preciso consultar 
aqueles que subscreveram conjuntamente çom V. Ex" Consulto o Senador 
Moacyr Dalla ... (Pausa) Senador Alexandre Costa? (Pausa) 

ó--Senador Alexandre Costa não retira a assinatura, e ·o documento 
perman·ece em encaminhamento de votação. 

~I 



... 

Setembro de 1982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta~feira 2 3235 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro verificação de quo
rum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O nobre Senador pelo 
Espírito Santo requereu verificação. 

Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares, para proceder-
mos à verificação de votação. (Pausa.) 

Como vota a Líder do PDS? 

O SR. JOSÉ LINS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ~.Como vota o nobre 
Líder do PMDB? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o nobre 
Líder do PDT? 

O SR. ÀLANO BARCELOS ~ Não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã 
podem votar. (Pausa.) 

Eu pediria aos Srs. Senãâores que verificassem, por obséquio, se as lu
zes continuam acesas, para não haver diferença entre o número de assen
tos e o número de impulsos. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema- Age no r Maria- Alexandre Costa- Almir Pintõ 

- Aloysio Chaves- Benedíto Canelas- Benedito Ferreira- J3enardino 
Viana- Dulce Braga- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio 
Nunes- João Lúció- José Lins- Jutahy Magalhães~ Leite Chaves
Lenoir Vargas- Lo manto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante 
- Luiz Freire- Martins Filho- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte- Mu
rilo Badaró- Nilo Coelho- Orestes Quércia -..;-Passos Pôrto -_Raimun
do Parente. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Álano Barcelos - Dirceu Cardoso - Jo.sé Er.agelli. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR A SRA. SENADORA: 
Laélia de Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votaram "SIM" 29 
Srs. Senadores; "NÃO" 3. Houve uma abstenção. Contando-se a presença 
do Presidente alcança~se o quorum mínimó regim·enral para deliberação. 

O requerimento está aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário, o item n9 21 da pauta será 

apreciada em segundo lugar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia cofio conclusão 
de seu Parecer n9 1.098, de 1981 ), que autoriza o Governo do Esta· 
do do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e 
nove milhões, trezentos e sessenta e quatrO mil e duzentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.099, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade .ejuri~_ 

dicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 123/82, do Se

nador Dirceu Cardoso, de audiência da Comissão de Finanças.) 

Saliento aos Srs. Senadores que hã um requerimento apresentado em 
tempo hábil pelo Senador Dirceu Cardoso, solichaiido que o item 1 da 
pauta seja retirado da votação e vá à CQrnissão de Finanças, para audiên-
cia. 

Em votação o requerimento do nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. PreSidente, peço a palavra para encami
nhar o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu . .Cardoso, para encaminhar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De acordo com a decisão da Mesa, a pauta dos nossos trabalhos conse
guiu a s~a no_rmalidade. Em primeiro lugar, o número _1, em segundo lu
gar, alterado com o requerimento do nobre Senador Alexandre Costa. 

Sr. Pr.esidente, o Estado do Rio Grande do Norte pediu um emprésti
mo de vinte e nove milhões, trezentos e .!;essenta e quatro mil e duzentos 
cruzeiros. Um pequeno empréstimo, mas aquele Estado, nessas últimas 
.arrap_cad_as, já cons-eguiu éinOO empréStimos; portanto, este é o sexto. Nós 
atendemos ao Rio Grande do Norte naquilo que foi pOssível: cinco emprés
timos ele conseguiu, e o sexto estamos votando hoje. Não houve injustiça 
alguma no Estado do Rio Grande do Norte, onde destacamos a figura de 
Dinarte Mariz, que tem honrado o Senado com a sua atuação, o seu passa~ 
do de lutas, e a Revolução a quem tem servido, hoje continuada essa luta 
na figura de seu genro. Não sei qual possa honrar mais o Senado pois, V. 
Ex•, Senador Moacyr Duarte, com a sua cultura, a sua expressão verbal, a 
sua atuação-na Casa, tem sido um dos Senadores mais marcanternente 
atuantes no Senado Federai. 

Mas, Sr. Presidente, o meu requerimento ápreSentado há meses, pede 
que seja ouvida a Col1)issão de Finanças. Pqr que? Porque é um requeri
mento que deseja que seja cumprido o RegimentO da Casa, e não foi ouvida 
a CoiníSsão de FinanÇa-s~ 

Ora se há tantas dúvidas sobre empréstimos, se são ou não ínflacio~ 
nários. eu continuo a afirrriar que é altamente inflacionária toda liberação 
de dinheiro; não só os empréstimos, mas toda liberação de dinheiro é infla~ 
cionâria. ---

0 gasto de urna família II}aior do que o seu orçamento mensal é infla~ 
cionário. Tudo é inflacionário. Além do orçamento normal, todo gasto é in~ 
flacionâi"io. Trocar O carro-velho por um novo é inflacionário, pois atende 
as circunstâncias daquela fábrica de automóveis, mas dificulta 120 mi~ 
lhões de brasileiros. Esta é que ê a realidade de todo empréstimo: para 
uma casa _de saúde, para um hospital, para uma creche, etc., dinheiro que 
tem uma aplicação grandiosa de benemerência, de assistência social, mas 
essa liberação de verba tem uma carga inflacionária que vai pesar sobre 
120 milhões de brasileiros. Atende a área que está consignada no emprésti
mo, mas desatende e sacrifica a área nacional de 120 milhões de brasilei-

-ros. Esta_ é a realid~de viva e real.. 
Como o nosso projeto não foi à Comissão de Finanças, eu requeiro em 

tempo hábil, como disse o Sr. Presidente, que o projeto fosse àquela Co
missão, e que esta falasse sobre o mesmo. 

Pois bem! Não sei se o Senado vai COnceder esta tramitação normal e 
regimental, mas devo dizer que votaram hoje 34 Senadores, um número 
restrito, o minimum minimorum que o Regimento consigna para apro
vação da rnatéría específica. Votaram 34 Senadores: o quadro de votação 
registroU ·e o-Sr. Presidente inteirou os 34. Portanto, eu cumpri o meu de
ver: foram 34 Senadores que votaram. Então, poderíamos votar todos os 

-empréstimOs de bilhões de dólares, de bilhões de marcos, de bilhões de co
roas, de bilhões de cruzeiros, mas eu só Quero isto, a minha obstrução é es
ta: que esteja aqui o Brasil, porque_ isto é uma manifestação do pensamen
to fedefativo; o Brasil acha que, embora sacrificada a sua população, deve 
conceder os empréstimos. 

Então, que aprove todos os empréstimos; contra o meu voto, mas que 
faça assim. Este, o meu pensamento. 

Assim, espero que o Senado mande o projeto à Comissão de Finanças. 
Sei que não vai mandar, porque os 34 Senadores estão aí, a votação vai-se 
repetir imediatamente e vamos votar sem que a ComissãO de Finanças seja 
ouvida. E, na discussão do proJeto, vanlbs ver que não estão atendidas ai~ 

- gurnas circunstâncias, exigência_s_ de resoluções do Sen-ado. 
Tudo isso, Sr. Presidente, reforça a nossa posição de que a Comissão 

de Finanças fosse ouvida. Mas, quero dizer que essa presença de 34_Sena~ 
dores é um refrigério para mim, porque mostra que não tenho má vontade, 
pois só quero que 34 Senadores votem em nome de 67 Senadores. 67 Sena
dores recebem o subsídio, mas só 34 Senadores estão votando. Os outros 33 
Senadores estão passeando por esse Município de meu Deus, estão pas
seando fora daqui, mas percebem tanto quanto nós que aqui estamos exer
citando o nosso dever, exercendo o nosso mandato, votando contra, sendo 
antipatizados pelos colegas, sendo antipatizados_ pelas galerías interessa~ 
das, mas estamos aqui nos manifestando; os outros Senadores recebem 
tanto quanto nós. 

Hoje, para os guichês do Senado, ninguém faltou, ninguém esteve au~ 
sente e votaram 67 Senadores: os que estão em Londres, em PariS,--em 
Luanda, em Madagascar, na Pensilvânia, em Buenos Aires, nas Malvinas, 
onde foi, votaram. Nós, 34, estamos aqui cumprindo o nosso dever; os-ou~ 
tros_33 estão fora, mas recebem também, recebem até antes de nós, porque 
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Os Srs. Senadores que o aprovam, queir-aril perma-iiecer sentados. 
(Pausa.) 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, estão falando aqui nos meus 
dois ouvidos ao mesmo tempo, um falando no ouvido direito, o outro no es
querdo, e eu não consigo ouvir nada. 

' O~SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• sabe que há al-
gumas categorias biológicas que transgridein o corpo humano. Há colegas 
nossos que têm do_is ouvidos e uma só boc3., mas_faliim Pelo dobro do que 
ouvem; e há outros que ouvem pelo dobro do_ que falam. 

De maneira que o que se passou aqui foi o segufnte: o eininente Sena
dor Alexandre Co.sta não retirou o pedido. Então, o requerínlento continua 
de pé, e está sendo votado. E o Senador Moacyr Da lia também não. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pois não, com a pala
vra V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, o requerimento]ã não 
atende mais ao seu objetivo. (Pausa.) --

Sr. Presidente, rião são do meu partido, não são da minha bancada, o 
que estão fazendo os colegas aqui ao meu lado? 

O Sr._ Jvfoacyr Da/la - Nós somos seus amigos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço aos Srs. Senado
res que estão junto ao Senador Dirceu Cardoso que o não interrompam. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, o ~requerimento não 
atinge mais aos seus objetivos, pelo seguinte: um autor dO requerimento é 
o primeiro signatário; os outros nãO são autores, são ·co,;.--a:utores. -

Para efeito regimental, o nobre Senador Gabriel Hermes, numa atitu
de de nobreza, retirou o requerimentO. Eritão, estã reiii-8.do, porqu-e os ou
tros não convalescem o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Decido a questão de or
dem em favor de V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, logo V. Exi-não está 
com pouco conhecimento, V. Ex• está à altura do co-nhecimento para resol
ver essa questão. V. Ex~ resolveu a questão de ordem na majestade do seu 
cargo e da sua sabedoria. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- De acordo com o art. 
280, letra a, que diz o -seguinte: -

Da Retirada de Proposições 
Art. 280. A retirada de proposições em curso no Senado é 

permitida: 
a) a de autoria de um ou mais Senadores, mediante requeri

mento do único signatário" ou da primeirO deles; 

De maneira que a colocação do Senador estã precisa. O requerimento 
não existe. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a .mesa, requeri
mento que vai ser lido pelo Sr. J'?-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 169, DE 1982 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro til
versão da Ordem do Dia a fim de que a matéria· cbnstante do J.tem·2h seja 
submetida ao Plenário em 29 lugai. 

Sala das Sessões, }9 de setembro de 1982.- Alexandre COsta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requeri
mento. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Para V. Ex• discutir o 
requerimento eu me sinto impedidO, mas Para er~<'.:aminha-r a Votação, tem 
V. Ex• a palavra, pelo PMDB. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há uma dúvida que me ocorre em relação ao requerimento do nobre 
Senador Alexandre Costa. S. Ex• requer prioridade p_at:ª-.Q s_egundo lugar. 

Diz o requerimento: pai-a o Segundo lugar da pauta. Ora, nós n~o discuti"
mos o primeiro, ainda, nem sabemos qual é o primeiro; tanto que é para 
ser colocado em segundo lugar o requerimento de São PaulO. Para o pri
meiro lugar, nós não-tratamos até hoje. Então, Sr. Presidente, o segundo 
lugar, diz Papini, é o que tem provocado grandes dissenções na história da 
humanidade. Ê o segt!_ndo lugar, não é o primeiro. 1! o segundo lugar em 
que muita gente não quer fiCar; luta pelo prímeiro mas não quer--ficar no 
segundo; é o suplente e outras coisas inais. 

Então, Sr. Presidente, acho que o requerimento do nobre Senador Ale
xandre Costa, que pede preferência para o segundo lugar da pauta, não po
demos votar. 

O Sr. Alexandre Costa- É agora para o primeiro lugar porque houve 
a desistência do riobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. DIRCEU CARDOSO-::- Não! O que é isso!Não é assim não; 
is,so não é aritmética V. Ex• é professor de-Engenharia mais aqui não se 
trata de aritmética; deixou o primeiro, não- pode pedir para o segundo. 

s-r. Presidente, é a questão que submeto à consideração de V. Ex~.já 
qUe resolveu sabiamenteaprrffidri; e embalado nas conclusões de V. Ex~ 
peço que resolva também a segunda. Nã_o pode_ haver pr_eferéncia para o se-
gundo lugar. - -

O Sr. Alexandre Costa - Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. É inadiável. (ASsentimentO do Presidente.f 

Sr. Presidente, V. Ex~ citou o item 32, mas meu requerimento se refere
ao item 2l. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estou chamando a 
atenção -da Mesa, porque está escrito 32, e aliás está rasurado; mas estou 
ligado ao que V. Ex• escreveu: Projeto n~' 106. 

Agora eu pediria a gentileza no nobre Senador pelo Espírito Santo di
zer qual foi a formulação da segunda questão de ordem, porque também eu 
fui atacado, aqui por ambos os ouvidos. 

O Sr. Dirceu Cardoso- A questão de ordem é que o requerimento do 
Senador Alexandre Costa pede preferência para o segundo lugar, mas ain
da não di~cutimos o primeiro lugar. Então, quero crer que o objetivo que o 
Senador quer alcançar com o requerimento é inalcançável. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Uma vez que seja defe
rida, pelo Plenário, a inv-ersão de ordem solicitada pelo SenadOr AleXandre 
Costa, a interpretação da Presidência é que o Projeto n'? i'06, que_consta do 
item 21 da palita, será automaticamente examinado após a decisão sobre o 
item I da pauta, se for aprovado. 

O Sr. Moacyr Da/la - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• tem a palavra 
para uma questão de ordem~ 

O SR. MOACYR DALLA (Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente: 

Nós apresentamos um requerimento à Mesa, em primerio lugar, pe
dindo a inclusão do Projeto n~' 49, em primeiro Jugar._ Por uma questão do 
ordenamento de nossos trabalhos, (ornas procurados pela Assessoria da 
Mesa para que, em conjunto, assiriáS-semos este requerilnento em que pe
diríamos fosse ordenado primeiro, o segundO e o terceiro lugar. 

Mas~ abem da verdade, e para -resguardai- os interesses maiores do Es
tado do Espírito Santo, é necessário que se esclareça que o nosso requeri
mento foi o primeiro a chegar e foi formUlado nos termos para que fosse 
discutido em primeiro lug_ar. 

Era iSso (jue gOstaria de esclarecer -à Mesa. (MúiiO -bi?m!)-
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• me esclarece 

mas, infelizmente, não-modifica a decjsão que tenho que tomar. 
O Líder dO Partido de V. Ex~- esteve na Secretaria dã Mesa e-a ordem 

que foi oferecida à Me~a p~ra l_eitura foi exat?mente aquela que acabÕu de 
acontecer há momentos. 

O primeiro documeittO, era assinado, comO primeiro signaiário Pelo 
Senador Gabriel Hermes; o segundo, pelo Senador Alexandre Costa, e o 
terc_~iro por V. Ex! De maneira que o de V. Ex• serã lido após a deliberação 
do segundo. 

Em votação o requerimento. -
Os Srs~-Senadores que aprovam a inversão da Ordem -do Dia, solicita

da pelo Senador Alexandre Costa, permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

.. 

.. 
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enquanto estamos trabalhando aqui, eles estão recebendo lá, estão folga
dos. 

Faço, então, um apelo ao Senado, aos ilustres Senadores_ para que 
atendam ao nosso requerimento. Sei que serão 34 votos, __ dos quais 32 a fa
vor e 3 yotos contra, mas cumprimos o nosso dever. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (.4/uito bem!) 

O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, peço a palavra, para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Moacyr Duarte, para encaminhar a votação pelo PDS. 

O SR. MOACYR DUARTE (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presi,dente, Srs. Senadores: 

Como sofrem os Estados pobres, Sr. Presidente! Estes Estados, às ve
zes, desempenham o triste papel da ostra, sempre entre o mar e o rochedo. 

De início, desde que o Senador Dirceu Cardoso_Iamentou a apresen
tação do requerimento do eminente Senador Alexandre Costa, que pedia, 
de certa forma, a inVefSãp da pauta da Ordem do Dia, eu estava certo que 
o eminente representante do Espírito Santo;- i"ambéln- representante ~e-um 
Estado pequeno e pobre, como o meu, queria emprestar o seu valioso con
curso à aprovação desta pretensão mínima do RiO Grande do Norte, Esta
do que só pode executar, e realizar as suas despretensiosas obras de infra
estrutura, sobretudo nos setores bãsicos de educação e saúde pública, se, 
Sr. Presidente, estender as mãos pedintes para obter os empréstimos que 
atendam aos financiainentóS dessas obras. 

Mas, estou vendo, Sr. Presidente, que o representante de um Estado 
pobre se encontra naquela difícil situação: ""Se Correr-o bicho pega, e s_e fi
car o bicho come". Não temos alternativas, Sr. Presidente, porque, se ne
garmos e se insistiriiiOs na votação ·do Requerimento do ilôbre Serlador 
Dirceu Cardoso, poderá o quorum existente neste P1enãrío denegar o pedi
do de S. Ex•; mas, se ísso ocOrrer, Sr. Presidente, e é possíY.el que aconteça, 
que alguns eminentes e preclaros colegas se ausentem ~o plenário .• n.ão per
mitindo, assim, o qu-orum constitucional exigido Pa!i a aprovação do 
mérito da proposição em pa:Uta, a possível faita de qUorum,-eu-peio menos, 
induzo, Sr. Presidente, que ao verificar essa aritmética que f3.vof~ce a sUa 
obstinação, o eminente" representante de um EStado pobie como é o meu 
Estado, requererá verificação de votação, e conseqüentemente se frustra
rão as expectatiVas dos 34 Senadores presentes atualmente àCasa,_!_lo se:n-
tido de aprovar as demais matérias da Ordem do Dia. · · 

Sr. Presidente, o Rio Grande do Norte é um Está do paciente e sofrido, 
e mais paciente e sofrido é Õ-Seu humilde representante que, eventualmen
te, se encontra no desempenho de um honroso mandato. Por esta razão, Sr. 
Presidente, e Srs. Senadores, quero cumprir o dever e a obrigação de agra
decer as referências elogiosas e, mais do que elogiosas, generosas, do nobre 
Senador Dirceu Cardoso, mas, permitindo-me apenas um vatídnlo: che
gará um dia, um dia haverá de chegar e haverá de chegar o tempo, porque, 
segundo o Eclesiastes, para tudo hã o seu tempo, em que o Rio Grande do 
Norte não se comportará como molusco, entre a viOlência das-ondas e a es-
tagnação e permanênCia do rochedo. (Muito bem/) -

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Em votação o requerímen-
to. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
{Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à audiência da Corilíssão de Fínanç.as. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. PreSidente, peço verificação -de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- O requerimento é de V. 
EX-', sendo assim. V. Ex' não pode pedir verificãção. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)-~ Item 21: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 106, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n9 546, de 1982), que autoriza-a Prefeitura Muriicipal 
de São Paulo a contratar operação de emPr€!st1mo externo no va-
lor de US$ 60,000,000.00 (sesenta inilfiões de dólares_ norte
americanos) destinada à implementação de obras da linha leste
oeste do Metropolitano de São Paulo, tendo 

PARECERES, sob n•s 547 e 548, de !982, das Comissões: 
-de ConStrfiilÇão e Justiça, pela constitucionalidade ejuri

dicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso: e_ 
-de Municípios, favorável. 

- Em votação o Projeto, em turno único 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, o que foi posto cm votação .. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- O Projeto de Resolução n' 
106, de 1982. - ~ 

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, ainda sei falar um pouco. 
Quando eu ficar incapacitado de fazê-lo, então V. Ex• -CUmpre o que me 
faltar. 

-Sr. PreSidente, o-que foi põstõ ên1. vota.Çãó foi o requerimento de ida à 
Comissão -de Finanças: Eu pedi' vertiTCaÇ[o--ev: E-x.- está passando para o 
segundo, quando nãO-fOí apióVado o pdriteTro. Assíiri, ··no-pei'to";estão le-
vando demais. - --- · -

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- O requerimento de V. Ex• 
foi aprovado, Senador. --

0 Sr. Dirceu Cardoso ..:....:.--NaO- foi aprovado, foí rejeitado r 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Foi aprovado, Ex•! 

O Sr. Difceu Cardoso- Desculpe-me, então; sempre é recusado; é a 
primeira vé'z-que--é-a:PfOvado-;--esrã-Ci~f-to. Reiita COnfusão na Casa. O pes
soal que votou a favor não sei se vótóu certo. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Votação, em turno único, 
do Projeto de Resolução n• 106, de 1982. 

-p Sr_. --Dyrc~u._C~fdõio-~-~r:_-Pre~ide~_te, p~_çO ã: palavrã para encami-
f1:hãr a vO~~Ç~O_._- -- ~---- --- - --- -----

0 SR. PRESIDENTE_(,o\.genor Maria)- V. Ex• tem a palavra. 

- O SR: DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, requeiro que o projeto 
passe às I!l1nhas mãos. 

O Sr. ALexandre Costa _:--Sr. PreSidente, pe~ -~ _p~lavra para ~ma 
quest·ãO-de ofdeffi.- --~-- ---------------- -

~- -O SR.,~PRESIDENTE (Agenor Maria) -~Tem a palavra V. Ex• 
O SR: ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, eu ouvi V. Ex• 

anunciar q_ltem I, colpcâ-lo eril Votação e dá-lo como aprovado. Pergunto a 
Y~ Ex' se eu me equivoquei ou- se -v r Ex• o deu Por -aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Foi aprovado o requeri
mento. Voltou à Comissão de Finanças. Trata-se, agora, do encaminha
mento de votação do Piojeto de Resolução n\1 106f82. 

Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso para encaminhar a 
votação. S. Ex' dispõe ae 10 minutos. 

O SR. DIRCEU C::ARDO!';O (Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Volta o município- de São Paulo a soliCitar ao Senado autorização para 
empréstimo, já agora de 60 milhões de dólares. 

Hoje de manhã nós concedemos empréstimo de 150 milhões de dóla
res. Agora são 60 rriilliÕes de dól~res_. que, ~mos 150 milhões aprovados 
Pela manhã, vão a 210 milhõe-s de dÓlares para o metró de São Paulo. 

As mesmas razões, Sr. Presjdente, eu devo alegrar: é uma obra priori
tária- de ãlta fmportâncía para São P"aulo, que é a maior cidade brasileira 
-isso é acaciano- e a paralis_~ção d~~sa obr~_!r_aria prejuízos incalculá
veis. 

Quero registrar que o ilustre Senador pelo Rio Grande do Norte recla
mou que o seu Estado, às vezes, representa a concha entre o rochedo e o 
mar. Mas, pior do que a concha é nascer-se pérola numa concha putrefei
ta: é pior _çlç que_ser:_çoncha. E a_ pérola nasce Ç em uma concha putrefeita. 
Colhe-se a pérola, que é o produto de secreção de uma ostra; colhe-se numa 
concha putrefeita. Esse é o destino. 

Portanto, espero que o Rio Grande do Norte tenha o destino de que 
amanhã possa ser uma pérola recolhida da primeira cOncha putrefdta des
se grande oceano de indecisões e de injustiças da Nação. 

Sr. Presidente, v~:m_r_epetir a argumentaçã9 a respeito do metrô de São 
Paulo porque há Senadores que estão presentes e estavam ausentes de ma
nhã. Quarenta e cinco Senadores registraram sua presença e34 estão aqui. 
Dos 67 Senadores que constituem o Plenário do Senado do País, apenas 45 
estão presentes, mas na hora de funcionar o guichê todos os 67 estão pre· 
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sentes, recebendo menos do que recebem o ilustre chefe da Hora do Brasil 
e o ilustre subchefe da Hora do Brasil. Nós recebemos menos quase uma 
vez e meia do que eles recebem, mas comparecemos ao guichê e recebe
mos. 

Quarenta e cinco-_ Senadores passaram pela porta; trinta e quatro com
pareceram para votar. 

Sr. PresidCnte, como já disse, a obra do metrô de 17 qüf!Ometros dC ex
tensão transporta, por dia, um milhão trezentos e sessenta pessoas que em 
relação à extensão da línha e ao volume de passage-iros iranspOrútdoS, o 
metrô de São P~ü.tlo tem a maior carga de passageiros transportados de to
dos os mctrôs do mundo. 

Portanto, Sr. Presidente, o empréstimo de 60 milhões de dólares que o 
Senado vai autorizar tem uma aplicação priorítáríã juStíficãd_a.porque se 
trata da preparação da infra-estrutura de uma cidade que incha à razão de 
centenas de milhares d.e pessoas por _mêS, de todos_ os brasileiros que bus
cam aquela megalópole, inchando-a de probl~mas de ~nfraestrutura,_ !~·j§ __ 
como-; Água, SaneamentO, habitaÇão etcL, etc. A prefeitura daquela Cidade 
pode resolver o problema de duas ou três favelas por mês, mas abre proble
ma para duas ou três favelas também. Resolve o problema de duas favelas 
com parques habitaciorials~-corn niilh-afes-de _casas- ~a rã _InilhareS ae:-habl~ 
tantes mas, todo mês, é a meSrria sitluiÇãO, mais agfaYada ainda, porciue os 
brasileiros, em busca de felicidade, em busca de uma vida melhor, buscam 
São Paulo e t:ünbérn crüi.m outraS -faVelã.s- rlascem Onde se- enCerl-arTI 
aquelas· primeiras -com- os parques habiticiOOais af( Criados. ----- -- -

Portanto Sr. Presidente, o dinheiro a São PaulO é legitimarriehte,coil
cedido pelo Brasil. Nós temos que tratar dãqu-da cida-de que vai ser, no fim 
do Século, como disse hoje de manhã, a segu_n-da Cidade do mundo. Hoj~. é 
a quarta, tem que preparar o transporte das.grandes cargas de operários _e 
de população, que se deslocam durant~ ~-~ia intfTro para a_te-ndir aos seUs 
serviços que são fundamentais para o-País; o seu parque fabril, o seu par~ 
que industrial, e assim por diante._ Portanto, o dinheiÍ"o é legitimamente 
empregado na obra do metrô. 

Hoje, prestei até homenagem ao Presidente do Metrô, que !lqui se 
achava presente- não sei se encontrá ainda- qúe didge ulna colm6iã de 
trabalho _de dez mil operários, trabalhando ou na implantação de_H_~ha~-~
ou abrindo túneís, ou fnstalando equipamentos altaffieilt6so-fisticados, de 
modo que o metró de São Paulo é um orgulho da engenharia nacional, Sr. 
Presidente, e será também, atendendo a essa nossa paixão pelo triunfalis
mo no mundo. Nós· queremos ter tudo maior do mundo_: temos o maior rio 
do mundo, o Amazonas. com a descarga hídrica de 80 mil metiõs cúbicos 
por segundo dez por cento da ãgua doce do mundo é jogada no mar pelo 
nosso rio. Nós jogamOs- com um rio só, o Amazo·nas, com -so mi! metroS cú~ 
bicos de água por segundo de descarg<i, 10% de todos os rios-do mundo. 

Assim Sr. Presidente, atendendo a esse triunfalismo temos que prepa
rar a infra-estrutura da segunda cidade do mundo no fim dçste século, 
quando muitos desses Senadores, muitos de nós, seremos p6. Pó, Sr. Presi
dente, no fundo das nossas catacumbas. São Paulo terá OUtros Senadores 
aqui que dirão: hoje, São_ PaUlO, a segUnda cidade do mundO_;_ nóS já estare
mos no outro mundo. 

A S~ Dulce Braga --Não nobre Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu éstáreí. A Senhora, n'ao .. E faça 
questão de estar, descansar desta luta, descansar, dona Dulce, porque o 
meu Anjo da Guarda já estã cãnsado:- estOu- vendo qiieeieji eStá melO do-f
minhoco e eu vou embarcar, qualquer hora dessa. 

Assim, Sr. Presidente, eu vou votar contra, por princípio. Sr. Presí.:. 
dente, se algum dia eu tive dúvída -ni-nlírlh.i Vída-, hoJe! eu--rlão tenho: ter 
principio ê úrn inartirolOgico contiaiia amigOs; corltraria'PártidoS, corilra
ria homens que convivem conosco, pe-didos, a gente fica nu !na situaçãO an
tipática em noine de PTincír)ios que- adoiou. ·DesgraçadO do homem q"ue 
ado ta princípios! Eu oS a dotei e querO -levá-"!Oii at~ o fim d? m~U m~nd"ato. 
Não quero mudar de cara e nem mudar de pelo, sou o mesnlO hoine~- até o 
fim~ contra esses empréstimos, porque a carga de dinheiro que isso vai cor
responder, aos desgraçados 120 milhões de braSITeiros~-que- eStão consu
mindo 40% menos de carne, 30% menoS de pão e 20% menos de leite. eles 
vão, daqui em diante, com essa descarga de dinheifO que ':'amo~ -e~ prestar __ 
no dia de hoje, Sr. Pfesidente, eles vão ter que corrsumirrt}enos cà.rne, me
nos leite e menÓS .... pão .. Somos um dos povos do mundo_:quC-consomcm me-
i.OS carne, menos leite e menos pão. ---

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao 
nobre Líder Nilo Coelho, para encaminhar a votação. 

O SR. NILO COELHO (Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presídente, Srs. Senadores: 

Não desejo contribuir com o processo de obstrução do Senado; toda
via, sinto-me ii a obrigação de prestar alguns esclarecimentos ao Senado e à 
Nação e, de modo particular, a São Paulo, onde estive no fim de semana e 
vi.siteí as obras do Metrô. Quero trazer o testemunho de que foi não negli
gente a Representação de São Paulo. E aos companheiros de Senado. não 
aos meus correligionários, mas aos companheiros de _outros PartiâOs, eu 
quero falar alto, que esta mensagem do Governo de S-ão Paulo entrou nesta 
Casa no dia seis de junho de 1982, e que esta Casa examinou com cuidado 
em todas as comissões; houve um recesso parlamentar de trinta dias, mui
tos parlamentares foram a São Paulo visitar a grandiosa obra do Metrô de 
São Paulo, e não houve em instante algum negligência desta Casa na apre-

- _gª-ção -deste aSsunto. Assisti, desgr3.çadainente, em São Pauio, nas qua
renta' e oito horas que ali passei, âs crítiCas- mais injustas~ mais ferinas, 
mais calamitosas que se pode imaginar a Lifn homem públiCC!, corno se fôs
semos u~_ ban~o de desocupa~os q_1:1e ~sti_~~Ssemo~ __ a_qui a rião tratar seria
men-te do~- prO~JemaS--deste ~aís~ 

A resposta estamos dando neste instante, ouvindo atentamente o pen
samento de um companheiro de Oposição que tem Um ponto de vista fir
rnad_o,_mas_ aceita a decisão da Maioria. Nós todos comparecemos hoje, 
aqui,_ para yotar e para apreciar, dando prioridade a projetes que estão 
aqui~ há mais de um ano. Tenho Projetes do Estado de Pernambuco, há 
um ano, aqui dentro, tenho projetos que pedem água para quem tem sede 
no Nordeste, mas S_ão Paulo foi atendido, não pela potência de São Paulo, 
m~s _ _peJQ mér_itq_da grandiosa obra socia! do Metrô, por aqueles trabalha
dores que precisam transporte baÍ-a to, e sobretudo pelos pequenos comer
ciantes sac;:ífi_cados pelo t~ânsíto "d_a passagem daquela obra grandiosa. 

Est3. ê. a resposta que vamos dar, na votação deste instante, fazendo 
um apelo à televisão e à imprensa que tenham mais seriedade, porque a 
GQnstrução democrática é com o diálogo e com a observação que esta tribu
na faz, nesta hora, do nosso trabalho, não é desconhecendo, injuriando, 
criticando, difamando, que vamos construir a democracia deste País. 
(Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Alberto Sil~·a --Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Perdão, mas o Senador 
DirCe-u--Cai-dOso, do Partido de V. Ex'., já "encarii-i!lhou. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores q!J.e o aprovam queiram permanecer sentados. 
I Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço verificação. 

o~ sR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Foi pedida verificação 
pelo Senador Dirceu C,ardoso. É direito regimental de S. Ex•., no que serã 
atendido. 

Peço aos Srs.. Senadores que tomem seus assentos individuais para vo
tação. 1 Pausa.) 

Peço aos Srs.. Seriadores que verifiquem se -não Se equivocaram nos lu
gares em que sentaram, para evitar qualquer mal-entendido a respeito da 
votação individüal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 
PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o nobre 
Líder do PMDB? 

O SR. ORESTES QUil:RCIA - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o nobre 
Líder do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jâ 
podem votar. (Pausa.) 

.. 
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(Procede-se à -.,·oração.) 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jure ma- Age no r Maria
Álano Barcelos - Alberto Silva - Alexandre Costa - Almir Pinto -
Aloysio-Chaves- Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernadino 
Viana- Dulce Braga- Eunice Michiles- Helvídio Nunes- João Lúcio 
-Jorge Kalume- JoséFragelli- José Lins- Jutahy Magalhães-:- LeiM 
te Chaves- Lenoir Vargas --Lomanto Junior- Lourival Baptista
luiz Cavalcante- Luiz Freire- Martins Filho- Mendes Canale
Moacyr Dali a----:- Moacyr Duarte- Murilo Badaró- Nilo Coelho -OresM 
tes Quércia - Passos Pôr to --Raimundo Parente - Tancredo Neves. 

Vota ••NÃO" o Sr. Senador: Dirceu Ca"rdosO. 
Abstém-se de votar o Sr. Senador: Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Votaram SIM 34 Sena-
dores e, NÃO, I. 

Houve I abstenção. 
Total de votos: 36-
Está aprovado. O projeto vai à Comissão de- Redação. 

E o seguinte o projeio a pró Vàdo 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 106, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contra
tar operação de e-mpréstimo externo, no valor de USS 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-"americanos), 
destinada a lmplementatão de obras da linha Leste-Oeste do 
Metropolitano de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }'? ~a Prefeitura do MunicípTo de São Paulo aUtOri:Zada_a realiM 

zar, com a garantià da União, uma operação de empréstimO externo; nO 
valor deUS$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos) 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a gfupo financia
dor a ser indicado sob a orientação do Miilís_téfío da Fazenda e do Banco 
Ceritral do Brasil, destiriada a possibilitar a Im-plantação das obras da liM 
nha Leste-Oeste do Metropolitano de São Paulo, através de aumento de 
capital da Companhia do Metropolitano de São Paulo~· METRO. 

Art. 2'? A operação realízar-se-ã nos termós aprovados pelo Poder 
Ex.ecutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícías da opeM 
ração a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o 
Banco Central do Brasil, nos termos do art. I~', item II, do Decreto n~' 

74.157. de _6 de junho de: 1974, obedecidas as de!llais ex1Sências doS órgãos 
encarregados da execução da política econômicci-financeira do Governo 
Federal, e, ainda, o disposto na Lei Municipal-n9-9>l62, de 26 de abril de 
1982, autorizadora da operação. 

Art. 31' _ Esta resolução entra em vigor na- data de sua publícação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Antes de passarmos ao 
item 3 da pauta, como há requerimento que pede a inversão da ofdem dos 
trabalhos, solicito seja o rn:esmo lido pelo Sr. I ~'-Secretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 170, DE 1982 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do_Di_a a fim de {J_ue a matéria constante do item 4_9 seja 
submetida ao Plenário em- 3<~ lugar. 

Sala das Sessões, }'? de setembro de 1982 . ... :::: Moacyr_ Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requeri
mento. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- !'ara encaminhar avo
tação, tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quando Deputado Estadual no meu Estado, fiz urna visita a Pernam
buco e estive na Assemblêia Legislativa daquele Estado. Lá vi um ilustre 
Deputado que ocupava a tribuna naquela tarde, obstruindo uma lei doGoM 
verno de entãO, de cujo titular nãÕ me recordo 6-nome. O iluStre DepUtado·,
Sr. Presidente, lendo uma representação sobre um outro assunto qualquer, 

.o mesmo Líder que falou aqui agora, defendendo a democracia em belas 

palavras, era exatarnente o Senador Nilo Coelho, que obstruía a votação 
de um projeto de Maioria, na Assembléia Legislativa de Pernambuco, du
rante horas. Parece que, durante 4 horas, S. Ex• obstruiu a votação. 

Então, Sr. Presidente, S. Ex• o Senador Nilo Coelho fez a apologia do 
regime democrático e da defesa _da democracia, com a qual estou inteira-
mente de acordo em gênero, número e grau. · 

Ouço, Sr. Presidente, os protestos do PDS, de que deixamos passar o 
projeto d_e São Pautei e vamos __ impedir o dos pequenos Estados. 

-s:r. Presidente, Srs. Senadores, quem fez passar foram Os 34 Senado
res, não fui eu. Foram os 34 Sena_dores que compareceram; os 34 Senadores 
que atenderam à convocação do Senado e aqui votaram: 34 Senadores que 
exCrcitaram seu mandato: 34 _Senadores que corresponderam ao chama
mento do Brasil: 34 Senadores que corresponderam ao pregão do Senado 
Federal. Não fui eu._O que "fiz foi requerer a verificação, e verificamos 36 
Senadores aqui presentes~ Não tenho mais nada a fazer. Quanto aos ou
tros, vou também requerer a mesma verificação e, se não estiverem os 34 
-~CI}?9ore_s Ç_ITI ~Lepá_~io, -~ão ~~r_â __ ªP!S'.Y_~C?_2_P_':9J!!~O de ~enhum Estado ou 
muÕi"cípiO bfãsÜeiro. -- - -- -

Portanto, não precisam me dizer que é uma inju~tiça, que passou o 
empréstimo para o Estado grande e não vai passar o pequeno. Mas, passou 
contra o meu voto. O que pude fazer foi"rCqüerer a verificação e votar con
tra. No _caso dos outros pedidos_ vou proceder da mesma maneira: requerer 
a verificação e votar· coõtra. 

Hoje é o meu -Estado, Sr. Presidente, que solicita o reescaloneamento 
da dívida. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou votar contra e requerer verificação 
_d~_v_oto contra_os intere~ses_Qo_nu::u-est~çlo, porque esse ê o meu princípio. 

SOu candidato a Senado!, correndo o rio, descendo o rio em cima de 
uma· bananeira, descendo o rio com urna esperança morta, mas voto coow 
tra, porque esse é o nieu princípío, é -o meu comportamento. 

Não quero mudar de cara nem mudar de pêlo. Sou Q mesmo. Custe
me isso a eleição, a volta, não tem importância isto. 

Assim, -Si. -Presideiúe, vou vOtar COntra o meu EStadci e pedir verifi-
cação. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não concluí, Sr. Presid~nte. 
O SR. JARBAS PASSARINHO- Pensei que V. Ex• havia concluído. 

O SR. DIRCEU CARDOSO ~ Vou demorar mais um pouco. Ê uma 
conclusão dolorosa. f: como uma extirpação de alguma coisa dentro de nós. 
Felizmente, o ilustre Senador Moacyr O alia requereu a inversão. O Senado 
votou, autorizando. Trata-se do reescalonamento de dívida, não vai exigir 
dinheiro para ·ser lançado em circulação. t. um -redimencionamento da 
dívida, é a prorrogaÇão da dívida-PQr--~ais algum tempo. Mas, como votei 
co·n-trã- São Paulo, contra o Rio Grande do Norte, contra Alagoas, contra os 
municípios, eu também tenho por princípio que votar-COntra o meu Esta
do. Chama-se isso, Sr. Presidente, coerência. Sou candidato, e estou en
frentando um poder de dinheiro abosluto, como nunca houve na história 
do nosso Estado, a 15t- fortuna brasileira jogada contra nós, não tem impor
tância isso, está fazendo com o seu dinheiro, que não é do pOvo, dínheiro 
dele, gastando da melhor maneira possível, para sua eleição. Um homem 
que não pode perder a eleiçãO. EU_ posso púdê-Ia, ela não pode porque é 
uiri homem-Poaeroso; nao pOde, de maneira nenhuma;·s-er batido por Um 
mequetrefe_ qualquer. 

Assim, Si". Presidente, um reescalonamento da dívida que não vai de
pender da liberação de dinheiro, de verba, que não é inflacionária, porque 
é a jogada -da dívida para frente, b o reescalonamento, quer dizer, prazos 

- mãis longos, para refrescar o Estado que está devendo em vi_rtJ,ide de com
promissos_ d~ Governos anterioi-es. 

Sr. Presid~nte, sem nenh~ma condl"ç"ã.O, por ser oposição ao Governo, 
nada disso, por causa de princípio, vou votar contra. Um_Governador, a 
quem eu não pedi misericórdia diante dos atentados de que_fui vítima, não 
pedi, não me diriji a ele. -Portanto, enfrento, com a razão de ser da minha 
candidatura, do meu posicionamento moral, enfrento da mesma maneira. 
É doloroso para min ter que proceder desta forma. mas vou votar contra e 
vou pedir verificação de quorum. 

Esta é a minha posição com relação aos outros, tem que ser com re
lação a mim mesmo, ao meu Estado, que me elege, cujo povo generoso me 
tem mandado à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Erri VCiiação o--prOjeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr~_Presidcntc, requeiro verificação de quo

rum. 
O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) -Aprovado, foi requeri

da verificação de quorum pelo Senador Dirceu Cardoso. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito aos Srs. Sena

dores que tomem seus lugares e que atentem para que estejam nas banca
das próprias. (Pausa.) 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO- Sim. 
o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 

PMDB? 
O SR. ORESTES QUitRCIA - Sim. 
o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vóta o Líder do 

PDT? 
O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Ses. Sçnadores já 

podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação.) 

Votam .. SIM" os Srs. Senadores: -Aderbal Jurem-a.:::..:-Agenor Maria 
- Ãlano Barcelos- Alberto Silva- Alexandre Costa- Almir Pinto
Aloysio Chaves- Benedito Canelas- Benedito Ferreira - B"ernardino 
Viana- Dulce Braga- Eunice Míchiles- Gabriel Hermes- João Lú
cio --Jorge Kalume- José Uns- Jutahy Magalhães- Leíte Chaves
Lenoir Vargas- Lo manto Júnior__: Lorival Baptista- Luiz Cavalcante 
- Luiz Freire- Martins Filho-- Mendes Canale- Moacyr Dalla
Moacyr Duarte- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Orestes Quércia
Passos Pôr to- Pedro Simon -'Raimundo Parente- Tailci-ed6 Neves
Tarso Outra. 

VOTA "NÃO" o Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 

já votaram, vai-se proceder à apuração. ( Paijsa.) 
Votaram SIM 35 Senadores e NÃO l. 
Não houve abstenção. 
Total de votos: 36. 
Está aprovado o projeto, que irâ à Comissão de Reáação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 201, DE 1981 
Autoriza o Governo do Estado do Espírito Sanfo a contratar em· 

préstimo externo no valor deUS$ 12,122,200.00 (doze milhões, cento 
e vinte e dois mil e duzentos dólares norte-americanos) destinado a li· 
quidar os compromissos da dívida externa. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É o Governo do Estado do Espírito Santo autorizado a contra

tar, com a garantia da União, uma opetação de empréstimo, no Valor deUS$ 
12,122,200.00 (doze milhões, cento e vinte do is mil e duzentos dólares norte
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo 
financiador a ser indicado sob a orieritação do M1nistro da Fazenda e do 
Banco Ceritral d-6 Brasil, para ser utilizado exclusivamente na liquidação dos 
compromisso-s da dívida externa relativa ao exercício de 1981. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições crediticias dã Operação a ser 
efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Branco Central 
do Br:asil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto n9 74.157, de 6-dejunho 
de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregadoS da exe
cução da polítíc3eConômica-financCiia do Governo Federal e, ainda, o dis
posto na Lei Estadual n9 3 .404, de 5 de maio de 1981. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor ria data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerlm~n
to que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERTMENTO No 171, DE 1982 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeremos in
versão da Ordem do Dia a fim de que as matérias constantes dos itens 48, 50, 

52, 37 e 51, sejãm submetidas ao Plenário em 49, 59,.69, 79 e 89lugares, respec-
tivamente. -

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1982.- Benedito- Canelas. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen-
to. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre SenadOr Dirceu Cclfdoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

A iiwersão que agora se requer para um -Ciilprêstimo de 60 milhões de 
dólares para Mato Grosso do Sul, um empréstimo de 100 milhões de dólares 
para Mato Grosso, um empréstimO de 50 milhões de dólares para Goiás, uni 
empréstimo de 40 milhões de dólares para Mato Grosso. Duzentos e cinqUen
ta milhões de dólares o Senado vai aprovar nesta tacada, sendo que Mato 
Gross·o já teve dois empréstimos concedidos pelo Senado, o último no valor 
de 100 milhões de dólares, e o outro, parece-me, de 160 milhões de dólares. 
Pois hem, Mato di-oSSo pede mais. Isto é aun· sacrafaine_s. Pede mais 60 mi
lhões de dólares, mais 100 milhões de dólares, além dos 100 milhões que jâ 
amealhou. 

Sr. Presidente, estou na mesma posição, lutando contra a prioridade da 
inversãO dos itens da Ordem do Dia, porqüe não vejO razão para atender 
.Ma_to Grosso enquan~o_ estão_ na pauta pedidos de outros Estados que, por 
antigüidade, por ordem cronológica, figuram noS pririteiroS lugares, e à força 
de lideranças ocasionais da Casa está pedindo essa prioridade, colocando es
ses empréstimos na fr_ente do~--d~_ o_utros Estados znenos Poder<?SOS ou menos 
interessados ou com representantes menos audaciosos aqui na Casa, que es
tão quere~do inverte~ 3: ord~rn dos it_ens da pa,_uta, para que Mato Grosso re
ceba_ hoje, além dos 150 milhões de -~ólares que já recebe_u ~~ ;inQ passado, 
que_ representam, Sr. Presidente, alguns Qilhões de cruzeiros, alguns bilhões 
de cruzeiros. 

~t':..~esidente, sou contra ajt)._yersão porque devíamos votar agora o seM 
gundo. item da nossa pauta: a Prefeitura MUnfCíparae Boca do Acre, no 
Amazonas, que vai ficar para as calendas - vai ser votado um empréstimo 
pequenininho de 8 mílhões, 613 mil e 200 cruzeiros- vai ficar para as calenM 
das, porque não encontra, na representação do Amazonas, ninguém que pro-

- tesUÚ:ontra esta discriminação Para o Estado ou para o Município de Boca 
do Acre, lá, no Estado do Amazonas. Passam à frente dela os altos interesses 
de Mato Grosso do Su( com 200 milhões de dólares, que acrescidos aos 150 
milhões que já votamos; no -firii do 3:no passado, eStão aí 350 rri.ilhões para um 
Estado beneficiado, violentamente beneficiado, com as decisões do Senado. 

Assim, Sr .. Presidente, sou pela obediência à ordem cronológica dos em
préstimos e contra as priOrid:ides que o Senado vem concedendo. 

Vou requerer verificação de quorum para ciue o Senado tenha oportuni
dade de pensar melhor e não conceda essa prioridade, para que se vote na or
dem cronológica dos projetos,-ou seja, do n9 1 ao 52 da pauta dos trabalhos 
de hoje. · - · 

sa.) 

da. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Peço verificação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Serâ feita a verificação solicita-

SolicitO aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PD"S? ·- .. -· .. 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PMDB? 

O SR. ORESTES QUJ::RCIA - Abstenho-me. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre L!der 
do PDT'? 

O SR. ALÁNO BARCELOS - Sim. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os Srs. Senadores jã po-
dem votar. (Pausa.) 

O Sr. Senador Mauro Henevides jâ votou? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Abstenho-me. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Então, V. Ex• sáã.consi
derado para efeito de quorum. 

(Procede-se à votação.} 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Álano Barcelos
Alberto Silva -Alexandre Costa- AI mi r Pinto- Aloysio Chaves- Bene
dito Canelas -:- Benedito Ferreira - Dulce Braga -- Eunice Michiles -
Gabriel Hermes- João Lúcio,;_ Jorge Kalume- José Lins- José Sarne_y 
- Jutahy Magalhães- Leite Chaves- Lo manto Junior- Lourival Baptis
ta- Luiz Cavalcante- Luiz Freire- Mc~ndes Canale- MoacY.r Da lia- . 
Moacyr Duarte- Mudlo Badaró- Nilo Coelho- Prestes Quercia :- Pas
sos Pôrto - Raimundo Parente - Tancredo Neves -:-- Tarso Dutra. 

Votam "NÃO" os Srs. Senadores: Dirceu Cardoso - José Fragelli -
Paulo Brossard - Pedro Simori.. 

Abstém-se de votar o Sr. Senador: Martins Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "SIM" 31 Srs: 
Senadores e "'NÃO" 4. - ·---

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 36. 
Aprovado o requerimento de inversão, pasSamos aO Item 48 da pauta. 
Item 48: 

Discussão,-eni turno llnico, do Projeto de Resolução n9 130, de 
1982 (apresentado pela Comissão de FinançaS como conclusão de 
seu Parecer n'<' 654, de 1982), Cfue autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo extei'nO, no valor de 
US$ 60,000,000,00 (seSS"erita milhões de dólares nortes-americanos) 
destinado ao programa viârio de apoio à produção agrícola daquele 
Estado, tendo 

PARECER, sob n' 655, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso -Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para discutir o projeto, 
concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cã.rdoso. (Pausa.) 

Continu-a com a Palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso e o tempo de 
S. Ex• deflui. (Pausa.) · 

S. Ex' desiste? 
O St_. _Dirceu_Cardoso --:- Não desisti, Sr._ Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não desiste? Entendi V 
Ex• dizer .. não vou falar". 

Peço aos Srs. Senadores que não interrompam, porque o Senador jã tem 
três minutos de tempo concedido e a Taquigrafia não sabe o que registrar, se
não o _silêncio. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, invertida toda a Ordem 
do Dia, eu pergunto qual é o item que nós estamos discutfnd_Q'l 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Uma vez feita a inve_rsão 
aprovada, entrou agora o item 48 em discussão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO ~ Sr. Presidente, Srs. Senâdores: 
Estão preocupados que não se gaste mais tempo na sustentação dos pon

tos de vista. Mas, Sr. Presidente, estão aqui 36 Srs. Senadores e isto vai até o 
galo cantar 3 vezes. Cristo fól fraído e o Brasil, com o galo cantando 3 vezes 
também, o Brasil tem sido negado 3 vezes. 

Mas, estão 36-aí. Não devemos favores a ninguém, mas eU quero Cansai; 
a minha luta, o meu cabelo branco, o meu ideal e o meu cansaço. São essas 
três coisas: a minha luta, o meu ideal e o meu cansaço, 

Sr. Presidente, Mato Grosso-do Sul, quejâ nos brindou aqui durante me
ses com os seus empréstimos arrancados a fórceps, graças à pertinácia do ilus
tre Senador Benedito Canellas. Arrancado a fórceps, nunca houve um em
préstimo que durasse tanto tempo. E, hoje, não hã nem plano de aplicação e 
nem ninguém fala mais nele. Quer emprestar, enipreSta. 

Sei~ Sr. Presidente, que hã empresas que fizeram esses serviços e que são 
credoras do Estado de alguns milhões de cruzeiros, de alguns desses sessenta 
milhões, e muitas são credoras de m_ai_s do que os sessenta milhões. 

Po-rtanto, o Governo bate às portas do Senado pedindo emprés~imo para 
atender a empresas que se não receberem esse pagamento, poderão ter os seus 
dias dificultados porque, duzentos milhões de dólares, que apenas uma em
presa tem, de dívida, nesse País, é uma fortuna fabulosa para uma empresa 
arcar diariamente com o pagamento de opirãrios, consumo de bens de apli
cação de gasolina, óleo, substituição de maquinâiio, etc., e o Estado atrasado 
nesses pagamentos. 

Sr. Presidente, o Governo não pensa nisso. Hã empresas que estão re
querendo concordata porque o Governo não estâ atendendo ~ esses paga
mentos. Não só o estadual mas o federal, o Governo federal está também fa
zendo isso. As estatais, nesse plano mirabolante de fazer tudo de uma vez, 
vêm sacrificando empresas que têm um passado de serviços aos País, se irri
plantaram a duras penas, com urna folha de serviços imensa ao Brasil, na 
construção de estradas, obras de engenharia de grande vulto, barragens, hi
drelétrica, e assim por diante, e as estatais não pagam pontualmente, pagam 
atrasadas, quase levando à falência essas- empresas. t um tratamento injusto, 
mas isso -é com o Governo, com o PDS, com os homens do Governo. 

AqUi, lemos trinta e seis Srs. Senadores, todos os Estados estão aqui re-
presentados, trinta e seis Srs. Senadores votam esse empréstimo a um Estado, 
em nome do Brasil. Aí estâ o princípio federativo hoje comprovado aqui. 
Essa é a nossa luta, o Brasil não recusou o_ empréstimo. mandou que empres
tasse, então está acabado, liberou o dinheiro, então estâ liberado, é o princí
pio" fideratlvo, todos rios inanifestamos, mas pedirei verificação de quorum, 
em'" todos Os erripréstinios. Quem- esperou ri1eses, pode esperar minutos. Te-
mõs-uma sessão extraordinária, e vamos pela noite adentro, até de madruga

cda, a luta é essa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador, permita
m_~? interrompê-lo por um momento.-

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)_, Uma consulta que gostaria 
de fazer a V. Ex', diante do requerimento que te~ho em mãos. Se V. Ex' pre
tende encerrar a fala de V. EX• antes de seis e meia ou não, porque se não pre
tende, sou obrigado a interromper V. Ex' para prorrogar a Sessão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou encerrar, Sr. Presidente, vou cola
bor~r com Mato _Grosso_ cortando o meu t~mpo, se eu pudesse, cortava o diM 
nheiro deles, mas, como não posso, Corto o meü tempo. 

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

O. SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 

Aprovado. 
O Sr~ Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço verificaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requereu verificação o 
nobre Senador Dirceu. Cardoso. 

Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares, para procedermos 
verificação. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

Q SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Llder do 
PMDB? 

O SR. ORJ!:STES QUll:RCIA - Abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (JarbasPas;a~inho)- Os Srs. Senadores jã po
dem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Álano Barcelos 
-Alberto Silva- Alexandre Costa- Alrnir Pinto- Aloysio Chaves
Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Bra
ga- Eunice Michiles -Gabriel Hermes -Helvídio Nunes- João-i.úcio 
-Jorge Kalume- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães -Le~ 
noir Vargas - Lourival Baptista - Luiz Cavalcante- Luiz Freire-
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Moacyr Dalla- Moacy! J:?uarte- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Ores~ 

tes Quêrcia- Passos Pôr to- Pedro Simon- Raimundo Parente- Tao
credo Neves - Tarso Outra. 

Votam "NÃO" os Srs._ SeD.adares: ~Dirceu Cardoso- Josê Fragelli
Mendes Canalc - Paulo Brossard. 

Abstêm-se de votar o Sr. Senador: Martins Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Sena-
dores já votaram, vai-se proceder à apuração. (Pausa.} 

Votaram SIM 32 Senadores e NÃO 4. 
Houve uma abstenção. 
Total de votos: 37. 
Aprovado o projeto, ele irá à Comissão de RedaÇão. 

É o seguinte o projeto aprâvado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 130, DE I982 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a 
contratar empréstimo externo no valor de USS 60,000,000.00 
(sessenta milhões de dólares norte-americanos) destinado ao 
Programa Viário de Apoio à Produção AgrícOla daquele Esta
do. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a 
realizar, com. a garantia da União, uma operação de emprêstimo externo 
no valor de Us$ 60,000,000.00 (sessenta milhões d-e dólares norte
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a gru
po finanCT3dor a ser indicado sob a orientação do Mínistêrio da Fazenda e 
do Banco Central do Brasil a ser utilizado na execução dos seguintes tre
chos rodoviários, todos com o pavimento do tipo tratamento superficial 
duplo com a capa selante: Camapuã-Paraíso (MS-349), com 130 km; 
Amambaí-Mundo Novo (MS-156(295/141), com 171 km; Dourados
Naviraí (BR-ll3/MS-48n com 131 km; Capim Verde-Camapuã (BR-
060), com 57 km, e Vila Vicentina-Deodápolis-Ivinhema-Nova 
Andradina-Casa Verde (MS-134/BR-376), com 236 km, todos naquele 
Estado. 

Art. 2~' A operação realizar-se-á nos termos aproVados pelo POder 
Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da Ope
ração a-ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o 
Banco Centrai do Brasil, nos termos do art. li', item II, do Decrelo n~' 

74.157, de 6 de junho de 1964, obedecidas as demais exigênciã.s dos órgãos 
encarregados da execução da política econômico-fiõanceira do Governo 
Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n"' 189, de 18 de dezembro de 
1980, revigorada pela Lei Estadual n9 219, de 6 de maio de 1981, ambas au
torizadoras da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requeri
mento que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 172, DE 1982 

Nos termos do art. 203, alínea .. b'_', do Regimento Interno, requeiro 
prorrogação da presente sessão pelo prazo de 120 minutoS. 

Sala das Sessões, J9 de setembro de 1982. Luiz Fernando Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -A sessão será prorroga
da por 120 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 50: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 86, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Finarlças.como Conclusão de 
seu Parecer nl' 454, de 1982), que aUtoriza õ Governo do Estado de 
Mato Grosso-a realizar operação de empr.éstírilO externo, no valor 
de US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte
americanos) destinados ao Programa Rodpviário do Estado, ten
do 

PARECER, sob n' 455, de 1982, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri-

di:cidade, cam voto vencido do Senador Dirceu Cai-doso. 

Em discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr:. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR: PRESIDENTE (Jarbas Passarinh)- Para encaminhar avo
tação, concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vamos votar outro emprêstimo para o Estado do Mato Grosso, depois 
de termos votado a prorrogação da sessão por duas horas. 

- --Ouçam, Srs. Senadores: serão as mals-catas -duas horas da História do 
Senado em 152 anos de ex_istência. Serão as duas horas mais caras, estas 
em que estaremos votando. Vamos esparrodar dinheiro em circulação, va
mos votar emprêstimos eXternos, milhões e milhões de dólares. Estão aí 
preparados para entrar, e contidos pela comporta da Mesa, 2 bilhões e 200 
milhões de dólares, e 575 bilhões de cruzeiros. lsto,jogado em circulação, o 
nosso dinheiro vai vii-ar farinha, não vai comprar nada mais. 

Mas se os Srs. ou visem autoridades financeiras do País, como nós jã 
ouvimos, talvez não se comportassem da maneira como estão fazendo. 
Mas, cada qual que cumpra o seu dever e Vote no melhor de sua consciên-
c ia. 

Sr. Presiden_re, a data de hoje é uma data que me convoca a memórfa 
para recordá-la. No dia de hoje, há 43 anos, Sr. Presidente, a Alemanha in
vadia a Polônia e anexava Dantzig; deflagava-se a Segunda Grande Guer
ra, em l~' de setembro de 1939. 

Há 43 anos desencadeava-se o maior conflito da História, com 50 mi
lhões de vítimas, atingindo todos os continentes, todos os mares e grande 
parte dos pafses integrantes do Globo. 

Na data de hoje, portanto, na data de hoje outra data e outro fato sig
nificativo: dava-se, 5 anos depois, a rendição do Japão, a ba:rdo do cou
raçado Missouri, funde_ado junto ao Porto de Osaki, no Japão, se não me 
engano. 

Po"rtanto, são dois fatos importantes na história do mundo, e nós aqui 
aprovamos em duas horas de prorrogação para despejar, sobre o País, al
guns milhões de dólares e alguns bilhões de cruzeiros, aumentando o meio 
circulante, e criando mais dificuldades para o pobre povo brasileiro, o povo 
que come pão, bebe pouco leite, deixa de comer feijão, porque está caro, e 
come o que Deus lhe dâ. São as duas horas mais caras da história do País, 
essas duas que nós prorrogamos, para despejar dinheiro em circulação. A 
guitarra do Senado vai produzir mais dinheiro do que a Casa da Moeda. 

Sr. Presidente, o projeto que temos_que votar se refere ao montante de 
100 milhões de dólares para o Estado de Mato Grosso do Sul, o Programa 
Rodoviário do Estado. 

Sr. Presidente, infelizmente luto só. Os representantes de Mato Gros
so, que me ajudaram na primeira luta, desistiram da segunda. Nós conti
nuamos a critic~r esse·s empréstimos e a requerer verificação de quorum. 

Cem milhões de _dólares sign"ificam, Sr. Presidente, trinta trilhões de 
cruzeiros, só nesta votação. E a Casa da Moeda só emitiu, este ano, nove 
bilhões de cruzeiros. 

Srs. Senadore:s, rc::pitO, a Casa da Moeda emitiU este ano, só este ano, 
até agora- dados que retirei do Banco Central- 9 bilhões de cruzeiros. O 
Banco Central autorizou 9 bilhões. Só nesta votação nós vamos jogar em 
circulação 20 bilhões de dólares. Deus tenha paciência e ilumine este Se
nado. 

Autoridades financeiras do País dizem que não sabiam que a situação 
era tão grave, a que o Brasil atravessa. E nós empurran-do dinheiro em cir
culação. Se V. Ex•s ouvissem o que eu ouvi, de altas autoridades financei
ras do País, que isso ciue o Senado está fazendo é perigoso- e outras coisas 
mais, mas vamos dizer perigoso- ê perigoso para o Brasil. E agora, com 
mais este dado: 20 bílhões n-esta votação. VO_tamos, agora há pouco. 1 bj_.,_ 
lhão e tantos, em 60 mifhões de d6lares. 

Assim, Sr. Presidente. o inimigo nosso é a-ii1flação; nós vamos fomen
tar a inflação;-estamos aumentando a inflação-; estamos estimulando a in
flação; estamos-dando-inais carga iflflaCionáiia; estamos dimfnuindoo va-
lor do dinheiro. -

Mas, Sr. Presidente, em nome dos interesses de Mato Grosso do Sul 
vamos ~otar ceril mii?ões de cruzeiros. O nobre Se~ador Ben.dito Canelas: 
que esta sentado aqut ao lado, refestelado na cadeira aqui ao lado, gira sua 
cadeira satisfeito: são 37 votos qúe S. Ex• vai contar, e o empréstimo é 
como Hmacuco_no bornal"; vai levar para casa vinte bilhões de cruzeiros, 
hoie. - --

~-
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Sr. PreSidimfe, vari10S lutar até o fim. Vou requerer verificação de 
quorum; ficarei sozinho mas- e me desculpem, sem alusão a ninguém
antes só do que mal-acompanhado. Vou votar e vou pedir verificação de 
quorum. Contra e pedirei verificaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o projeto. 
Os Sd. Senaâores Que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O Sr. Dirceu Cardos_o- Sr. Presidente, peço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pediu verificação no-
minal o nobre Senador Dirceu Cardoso. Solicito aos- Srs. Senadores quere
tomem os seus lugares, para procedermos à verificação de votação. (Pau
sa.) 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Conio vota o Líder do 
PMDB? 

O SR. ORESTES QUf:RCIA- Abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS -Abstenho-me. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadoresjã 

podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
Votam .. SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Alexandre Costa 

- Alrnir Pinto -Aioysio Chaves- Benedito Canela_s_- Senedito Ferrei
ra- Bernardino Viana- Dulce Braga- Eunice Michiles -Gabriel Her
mes- Helvídio Nunes- João LúciO- Jorge Kalume- Josê Lins- José 
Sarney- Jutahy Magalhães -- Lenoir Vargas- Lourival Baptista -
Luiz Fr_eire- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte -_Murilo Badaró ~Nilo 
Coelho --Orestes Quércia- Passos Pôrto ~Raimu_ndo Parente- Tao
credo Neves. 

Votam .. NÃO" os Srs. SeiüiClores: Alberto Silva- DirCeu Cardoso
Josê Fragclli - Pedro Simon. 

Abstém-se de votar o Sr. Senador: Martins Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Sena-
dores já votaram, vai-se proceder à apuração: (Pausa.) 

Votaram SIM 27 Senadores e NÃO 4. 
Houve I abstenção. 
Com a presença do Senador Mendes Canale, para quol-um, 3j, e mais 

o Presidente, 34. 
Está aprovado. 
O projeto irá -ã Comissão -de Redaç"ã:O. 

li o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 86, DE !982 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos) 
destinada ao Programa Rodoviário do Estado. 

O Senado Feâeral resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado a realizar, 

com a garantia da União, uma operação de emprêstimo externo, no valor 
de USS 100,000,000.00 (ce"m mifhôes de dólares norte-americanos) ou o 
equiValente em outras moedas, de principal, ju-ntO- a gruPO financiador a 
ser indicado sob a orientação do Ministêrio -da Fazeüda·e dO Banco Central 
do Brasil, a ser utilizado no Programa Rodoviário Estadual, relativo à li
gação entre Tangará da Serra e a Mineração São"Francisoo. 

Art. 211 A operação realizar-se-ã nos termos aprova-dos pelo Poder 
Executivo Federal, inclusive o exame das condições Creditícias da ope
ração a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o 
Banco Central do Brasil, nos termos do art. ]9, item II, do Decreto n9 
74.157, de 6 de junho de 1974, o_bedecidas as demais exigências dos órgãos_ 
encarregados da execução da política econômioo-financeira do Governo 
Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n94,338, de 31 de agOsto de 
1981, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 52: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 116, 
de! 1982 -(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão 
de seu Parecer n9 599, de 1982), que autoriza o Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo externo no valor 
de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte
americanos) destinado ao Programa Viário de apoio à Produção 
Agrícola daquele Estado, tendo 

PARECER, sob n' 600, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juri

dicidade, com voto vencido dos Senadores Dirceu Cardoso, José 
Fragelli e Martins Filho. 

Em votação. 

O Sr. Difceil Cardoso- Peço a palavra para encaminhar a votação, 
Sr_. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, par-a encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem __ revi
são do orador.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pelo exígOo voto de um companheiro distraído, foi aprovado o emprês
timo de Mato Grosso, de 100 milhões de dólares, ou de 20 bilhões de cruzei
ros. O -pessoal não crê na nossa resistência, mas se o colega tivesse se au
sentado não se teria aprovado o projeto. 

Vinte bilhões de cruzeiros nós jogamoS nas costas do povo. Agora, são 
40 milhões de dólares .. Quem deu 100, pode dar 40. 

Sr. Presidente, e Srs. Senadores, o Governo de Mato Grosso foi até 
ptais _rnodpsto, pois pediu 100 há cinco minutos, e agora pediu 40. Está até 
camarada e até prestando urna homenagem ao Brasil e ao povo pobre. 

Sr. Presidente, e Srs. Senadores, nós votamos, há cinco minutos, 20 
bilhões de cruzeiroS em circulação. A Casa da Moeda emitiu este ano, em 
oito meses, nove bilhões. Nós, só em cinco ·miii"Utos, demos 20 bilhões. 

Esse dinheiro - dizem os nossos adversários- não é inflacionário, 
hlas vamos ver que depois dessa derrama que o Senado está fazendo, va
mos ter que aumentar, Sr. Presidente, o Subchefe da Voz do Brasil, que 
deverá ganhar 1 milhão e 300 mil cruzeiros, porque os 700 mil cruzeiros qt.ie 
ele ganha, não vão dar, e o Chefe da Voz do Brasil deve ganhar mais de I 
milhão e 800 mil cruzeiros,c para -poder levar o status qu-e ele tem, de dar a 
Voz do Brasil ao preço -que tem dadO: fazer 150 linhas que ele retira das no
tas taquigráficas, para fazer a- Voz dO- firas ii e ga11ha 800 e. tantos mil cru
zeiros por mês. Vai passar ã ganhãr mais de I mÚhão, -porque o dinheiro 
vai se desvalorizar violentamente. 

Sr. Presid~?nte, estou aguardando que façam uma conta que eu nem 
-sei fazer: 40 milhões de dólares são quantos bilhões? Sr. PreSidente, temos 
-20 bilhões- e vi Bancada do PDS paSsar a ••língua nos beiços", ainda. 
Agora vão dar oito? Então 28 bilhões. Isso, agora, de lO minutos para cá. 
-Em-TO ·miiiutos, vamos dar 8 bilhões, quase que o montante do dinheiro 
emitido pela Casa da Moeda, oficialmente autorizado pelo Banco Central 
do País. 

Sr. Presidente, para que se destina esse dinheiro?- Destina-se à uma 
rede de estradas, uma malha de nove estradas, no valor de 40 milhões de 
dólares, redondos. Esses planos viários são às vezes alterados. Como aqui 
jâ dissemos, o Governo do Es-tado do Mato Grosso ê useiro e vezeiro em al
terar esses planos. 

Esse dinheiro, somado aos 100 milhões, dão um total de 140 milhões 
ou 28 bilhões de cruzeiros que votamos em lO minutos, assinalando as duas 
horas mais caras da históda do PaíS,- que são estas duas horas de prorro
gação desta sessão. 

Sr. Presidente, esse dinheiro é para aplicação em estradas, planos que 
se alteram, que se modificam, que se substituem, isso não tem importân
ciã. O Senado deu dTàfieiro, Pode até aplicar em eleição, não tem impor
tância, pode até esmagar esse PMDB que está votando, também; deve es
magar de fato o PMDB de Mato Grosso. 

Assim, Sr. Presidente, voto contra e vou requerer verificação de quo
rum. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Antes de colocar em votação, 
a· Presidencia cancela a sessão extraordinária convocada para às 18 e JU 
horas e transfere para às 20 horas e 30 minutos a sessão conjunta qúe seria 
realizada as 19 horas de hoje. - - -
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O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente, gostaria de ver o processo e peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não posso concedê-la a V. 
Ex•, nobre Senador José Fragelli, porque o Senador D_irc_eu Cardoso já en
caminhou a votação pelo PMDB. 

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

(Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr L Dirceu Cardoso ---Sr. Presidente, requeiro verificação de quo
rum. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Vai-se proceder à verificação 
nominal. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, quero que V. Ex• considere 
que, em todas as votações, pedirei verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não posso considerar, porque o 
Regimento não me permite. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Quando eu falo assim é para predispor a Mesa a 
aceitar a verificação. 

o SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Como vota o nobre Líder do 
PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Como vota o nobre Líder do 
PMDB? 

O SR. ORESTES QUf:RCIA - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Como vota o Líder do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Não. 

trechos: Anastácio Km 21 (BR-419) com 21 km; Campo Grande-Rochedo 
(MS-080) com 80 km; Maracaju-Rio Brilhante (BR-267) com 75 km; Três 
Lagoas Ent•-MS 112 (BR-158) com 16 km; Três Lagoas-Garcia (BR-262) 
com 62 km; e Miranda-Bodoquena (MS-339) com 57 km, sendo o pavimen· 
to do tipo com restauração com revestimento primário os trechos: Morro do 
Azeite-Porto da Manga (MS-184)_ com._~5 km e Porto da Manga-M9rro 
Grande (Ms-184) com 29 km, todos naquele Estado. 

Art. 29 A operação realizar~se-á nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a :ser 
efetuãdo pelo Ministério da Fazenda em artiCulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. 1"', item II, do Dec_reto fi9 74.157, de 6 de junho de 
1974,.obedecidas as demais exigências dos Órgãos encarregados da execução 
da polítiCa econômico-financeira do Governo Federal, e ainda. o disposto na 
Lei Estadual n9 189, de 18 de dezembro de 1980, revigorada pela Lei Estadual 
n9 219, de 6 de maio de 1981, ambas autorizadoras da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.·-

0 SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 37: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 128, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n"' 6.29, de 1982), que al:ltoriza_ o Governo do Estado de 
Mina·s Gera:is a elevar em Cr$ 1.770.741-.fOO,OO (um bilhão; setecen
tos e setenta milhões, setecentos e quarenta e um mil e cem cruzei
ros), o montante de sua dívida .consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 630, de 1982, da Comissão 
-de- Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a sua vo-
tação- a·diada pÕT falt.a de quorum. - ·- ----- --

Em votação o proje.to, em turno único. 
·Os. Srs. Senadores que O aprovam queíram permanecer sentados. r Pau-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Os Sro,.Senadores já po· sa.} 

dem votar. 

(Procede-se à votação) 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Ad~rbal_Jurema- Ageno"r Maria-:
Alexandre Costa - Almir Pinto - Aloysio Chaves- Benedito Canelas_
Benedito Ferreira - Bernardino Viana- Eunice Michiles- Gabriel Her
mes- Helvidio Nunes- João Lucia- Jorge Kalume- José lins- José 
Sarney - Jutahy Magalhães- Lenoir Va_rgas- Louri~al Baptista- Luiz 
Cavalcante- Luiz Freire- Moacyr Dalla- Moacyr Du~rte.- Murilo Ba
daró- Nilo Coelho- Orestes Quércia- Passos Pôrto- Ra~mundo Paren
te - Tancredo Neves - Tarso Dutra. 

Votam "NÃO'' os Srs. Senadores: Âlano Barcelos - Alberto Silva
Dirceu Cardoso -José Fragelli - Mauro Benevides- Mendes Canale
Pedro Simon. 

Abstém-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan__Rocha- Martins Filho. 

Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou tomar o resultado. 
Votaram SIM 29 Srs. Senadores e NÃO 7. 
Houve duas abstenções. 
Total de votos: 38. 
Está a provado. 
Aprovado, o projeto irá à Comissão de Redação. 

E o segzÜnte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 116, DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contra
tar empréstimo externo no valor de US%5 40,000,000.00 (quarenta 
milhões de dólares norte-americanos) destinado ao Programa viário de 
Apoio à Produção Agrícola daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 ~o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a 
realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no 
valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte-americanos) 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a 
ser indicado sob a orientação do Ministéi'io- da Fazenda e do Banco_ Central 
do Brasil, a ser utilizado na execução de trechos rodoviários, sendo o pavi
mento do tipo Tratamento Superficial Duplo com Capa Selante os seguintes 

Aprovado o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço verificação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Aprovado o projeto. pediu 
verificação de quorum o Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

Solicito aos Srs._Se:nadores que tomem os seus assentos individuais. 
Como vota o Sr. Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim: 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PMDB? 

O SR. ORESTES QUf:RCIA - Abstenho-me. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS -Sim. 

O SR. -PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores já po
dem votar. 

(Procede-se à votação.) 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Agenor Maria
Álano Barcelos- Alberto Silva- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloy
sio Chaves-- Betledito Canelas ~Benedito FeiTeira- Bernadino Viana
Dulce Braga - Eunice Michiles - Gabriel Hermes- Helvídio Nunes -
João Lúcio- José Lins- Josê Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir V ar~ 
gas- Lourival Baptista- Luiz Freire- Martins Filho- Moacyr Dalla
Moacyr Duarte- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Orestes Quércia- Pas~ 

sos Pôrto - Pedro Simon - Raimundo Parente - Tarso Dutra. 

Votam "NÃO" oS Srs. Senadores: Di.rceu CardOso - Josê Fragelli. 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: -. Gilvan Rocha - Henrique 

Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
já votaram, vai-se proceder à apuração. ( P'!._usa.) 

Votaram SIM 31 Srs. Senadores e NAO 2. 
Houve duas abstenções: 
Total de votos: 35 
Aprovado, o projeto irâ a Comissão .. de. Redaçào. 

.. 
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E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 128, DE 1982 
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 

1.770.741.100,00 (um bilhão, setecentos e setenta milhões, setecentos 
e quarenta e um mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida conso
lidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 

da ResolUção n., 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado 
a elevar em CrS 1.770.741.100,00 (Um bilhão, setecentos e setenta milhões, se
tecentos e quarenta e um mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida con
solidada interna, a fim de que possa contratar empréstimos que perfaçam o 
valor global acíma, junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio· ao Desenvolvimento Soeial- F AS, destina
dos a investimentos em ação socíal, aquisição de viaturas e apafelhagem de 
comunicação e -investimento em desenvolvimento- e- formação -de mão.de· 
obra, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brâ.sil, no 
respectivo processo. 

Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de suá p_u_blicação_. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ~ Item 51: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n., 114, de 
1982 (apresenta-ndo pela Comiss"ão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n.,. 565, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de 
Goiâs a realizar operação de empréstímo externo, no valor de USS 
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares), destinada aos Progra
mas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mínerã.Ção e Infra
estrutura Econôniíca, naquele Estado, tendo 

PARECER, sob n' 566, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constituciónalidade e juridici-

dade. 

Em discussão o projeto. 
Com a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para discutir o projeto)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Estamos votando o quarto empréstimo de 50 milhões de dólares ao Esta
do de Goiãs, nas duas horas mais caras que o povo brasileiro estâ pagando 
com o·funcionarriento -do Senado. 

Mas, quero recordar aos Senadores uma história- quejâ contei aqllí, de· 
dica da aos assistentes e não mais aos Senadores: Visitei ilunia tarde Taguatin
ga, e vi numa lixeira, onde os caminhões descarregavam o lixo da cidade de 
Brasília, uma mulher, -não me esqueço disso, esta luta é em homenagem a 
ela, cujo nome não sei, nem quero saber, - uma mulher em andrajos, com 
um filho no colo, vestindo uma tanguinha, porque não tinha roupa, e era uma 
tarde fria; havia ainda um outro filho pequenininho, também em andraJos, 
com um bonezinho roto na cabeça, todo esmulambado, com uma latinha na 
mão e da boca saindo sangue, por buscar alimento numa lata abandonada no 
lixo, aproveitando os restos da cidade. 

Aquela era a figura da madona moderna do meu País. Quero dedicar 
esta estória ao Senado, à mulher esquálida, pâlida, andrajosa, com um filho 
mais pálido ainda, e mais magro ao colo; o outro, que ela puxava pela mão, 
descalço, com a roupinha esfarrapada, carregava uma lata de restos de comi
da, tendo a boca cortada, porque encostou naquela lata. 

Srs. Senadores, -o pequeno, aparentando quatro anos; olhou para mim, e 
eu, Senador da República, que ganho muito mais do que ele e um pouco me
nos do que o diretor e o vice-diretor da Hora do Brasil, do Senado do meu 
País, abaixei os olhos e tive vergonha de encarar aquela criança. 

Este é o quadro da madona do meu País. A mulher do meu País não é 
uma mulher de vestido de seda e sapatos altos, cheirosa e perfumada, que fre
qüenta os salões, mas é aquela que sofre, mas é aquela que faz as revoltas, 
porque todas as revoltas do mundo não se fizeram com Os _saltos altos das 
mulheres, fizeram·se corri a mulher descalça, de sandália havaiana, a de ta· 
manco, ou descalça.- repito - é ela quem faz a revolução, porque só quem 
sofre é que sabe depois castigar aqueles que os oprimem. 

Essa é a estória daquela mulher, com dois filhos, famintos, na lixeira de 
Taguatinga. 

Srs. Senadores, vamos votar mais um empréStimo de 50 milhões de dó la· 
res para Goiás, -atendendo à solicitação do Sr._ Governador, referente a um 
plano de formação de um pomar, ou de plantas cítricas, que ele desenvolve 
aqui nos arredores de BrasHia. 

Portanto, estamos votando nestas duas horas, 100 milhões para Mato 
Grosso, 50 milhões, outra vez, novamente 40 milhões e agora 50 milhões. São 
240 milhões de dólares que, multiplicados por 200, totalizam 48 bilhões de 
cruzeiros, que é a sorria que estamos liberando. 

O Brasil oficial, o Brasil do Senhor Presidente da República, o Brasil do 
Sr. Delfim Netto, o Brasil do Sr. Ei'nane Galvêas, o Brasil do Sr. Carlos Lan
goni, as maiores autoridades financeiras do País, que estão movimentando os 
cordéis da nossa bolsa e tentando uma solução para este País, o Brasil emifiu 
9 milhões e nós estamos emitindo 240 milhões de dólares, ou seja 48 bilhões 
de cruzeiros, só em meia hora, quando o Brasil, em 8 meses, só emitiu 9 mi
lhões de cruzeiros. 

O Senado da República, composto de 67 Senadores, mas só estão votan
do aqui 36, os Outros 31 não vieram, porque não querem votar, porque não 
podem votar, porque são contra esses empréstimos, o Senado da República 
libera, em meia hora, 28 bilhões de cruzeiros; é quanto estamos liberando nes
ta meia hora. 

Sr. Presidente, V. Ex• registre na sua memória, quando estiver falando 
ao seu povo, lá no seu Pará, numa luta que desejo que V. Ex• saia dela vence
dor. V. Ex• é um homem que faz falta ao Senado da República, e, quando fa
lar à-quela pobre popul<!-çào, lembre·se disto: estamos votando isto nas duas 
horas mais caras do Senado Federal; em meia horajã pusemos em circulação 
28 bilhões de cruzeiros. Vamos fazer muitas inulheres iguais àquela que en
contrei na lixeira, com os seus filhos andrajosos, sem roupa, sem sapato, sem 
nada, com a boquinha cortada por que estava aproveitando restos de alimen
tos numa latinha e que, quando encarou o Senador da República eu abaixei
os meus olhos de vergonha, por não poder encará-la. 

Assim, Sr. Presidente, o Senado Com essa liberalidade, sem ouvir as altas 
autoridades vai conceder o empréstimo. O Sr. Vice-Líder do Governo, Sena
~dor José Uns, ouviu outro dia do Ministro da Fazenda, que o procurou etn 
seu gabinete, refeiências a essa nossa política- de liberação de recursos, mas 
nós não ouvimOs essas queixas, essas reclamações, e votamos sistematicamen
te a liberação desses empréstimos. Goiás já foi aquinhoado com empréstimo 

__ há pouco tempo, esse é o segUndo empréstfmO. 

Assim, Sr. Presidente, continuando na minha posição, lutando contra 
essa liberação violenta que, de certa maneira, desculpem-me nobres Senado
res, é antinacional_. A bol-a é gravíss!ma demais para o País, porque o Brasil 
está devorado com essa inflãÇãO. - ----

Pois bem, nesta hora estamos despejando recursos e transformando isso 
tudo em cruzeiroS que-vão afetar as fiii3õças ri3.Ci0rial, vão trazer mais dificul~ 
rladeS -aos Pobres-. maiS -dCsgiã.ças a esSas famÍlias famintaS, necessitadas, das
cidã.des e do cãmpo do País. 

Sr. Presidente, eram essas as considerações: contra o empréstimo 3 
Goiás. Vou pedir Verificação. Vou, Sr.-Presidente, utilizar a tribuna do Sena
do de agora em diante, porque o barulho, o tumulto me perturbam até nos 
pedidos de verificações. 

Quero ir a-té o Turi: COntra!. E pedindo verificação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Encerrada a discussão. 

O Sr. Henrique Santillo- Peço a palavra, Sr. Presidente, pela liderança 
do PMDB. . . . --

0 SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como Líder, concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -(Como Líder. Sem revisão do ora· 
dor.)- Sr. Presidente, Srs~ Senadores, lamentavelmente, ao consultar a pau· 
ta _da presente sessão, pude verificar que b compromisso estabelecido aqui, 
nesta Casa, entre as Lideranças do PDS e PMDB, acabou sendo descumpri
do. 

Há uma série de projetas, de resolução·autorizativos de empréstimos, 
que não foram incluídos na pauta por acordo entre as Lideranças dos dois 
maiores Partidos com assento nesta Casa. 

Assim Sendo, não restará à Bancada do PMDB senão a retirada do ple
nário. Essa será uma posição da Bancada, sem me alonSai- mã.is nos argumen
tos que a fundamentam, por estar já bastante evidente, o motivo deste posi~ 
ciortamerito da Bancada oposicionista. Há nesta pauta, sem sombra de dúvi
da, vários projetos de resolução com os quais a Bancada oposicionista con
cordaria plenamente, sem maiores obstáculos. Há outros, entretanto, com os 
quais o PMDB não poderá concordar, a não ser que s_e refaça o compromisso 
anteri_ormente estabelecido, de sorte qUe a·pauta possa ser estabelecida de co~ 
mum acordo com ambas as Lideranças; não restará à Bancada peemedebista 
outra alternativa que não a retirada do plenário. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a palavra, como 
Líder, o nobre Senador José Lins, por delegação do nobre Senador Nilo Coe
lho. 

O SR. JOSt LINS (Como Líder, por delegação do Senador Nilo Coe
lho- Sr. Presidente, Srs. SenadoresJ hâ um acordo de Lideranças que foi de
nunciado por mim há duas semanas, porque não vinha cumprindo a sua fina
lidade. Todavia, não houve ainda um entendimento formal nesse sentido. 

Reconheço que ultimamente a votação da pauta fugiu inteiramente às 
condições do acordo, não por culpa das Lideranças. Talvez mais por interfe
rência de colegas de vários partidos que não seguem estritamente a orientação 
dada pelos seus Líderes. Mas faço aqui um apelo. Estou autorizado a ~orou
nicar ao plenário que o Senador Benedito Ferreira desiste, hoje, desse projc;::to 
em favor de um entendimento e de uma recomposição dentro do antigo acor
do das Lideranças. Peço portanto o adiamento dessa votação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Acho também que cabe 
uma palavra ao nobre Líder Henrique. Santillo, por parte da Presidência. 

A pauta é prerrogativa minha. Acontece que eu sou aqui um instrumento 
naturalmente dos desejos, quando eles são acordes entre Oposição e Gover
no, e a pauta foi preparada na presunção de que havia concordância de am
bas as partes. 

Com a retirada deste projeto, eu não posso concordar. Posso concordar, 
isto sim, nO Regimento -porque se não ireri::tos de violência em violência, -
que o nobre Senador Benedito Ferreira, se assim lhe aprouver, assine agora 
um requerimento de adiamento da votação e, neste caso, o Plenârio decidirâ. 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, pela ordem. Quero comuriicar a V. Ex• 
que acabei de assinar um requerimento, conforme o entendimento de V. Ex•., 
pedindo adiamento da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerimen· 
to que serâ lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 173, DE 1982 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c, do art. 310, do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto_ de Resolução _n9 
114/82, a firri de ser feita na sessão de 2 do_corrente. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1982. - José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu também vou fazer a 
mesma recomendação do Senador Dirceu Cardoso. Aqui na mjnha_ rçtaguar
da e à minha ilharga, não quero muita conversa; caso contrário, terei opottu.: 
nidade de saber o que se passa. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso -:-- Eu não ouvi, Sr. Presic:len~e. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -10 o requerimento assinado 
pelo Líder da Maioria, pedindo adiamento da votação do projeto que estava 
em discussão. A discussãõ foi eilcerrada e passar-se-ia à votação, ê o Projeto 
de Resolução n"' 114- a fim de ser feita na sessão do dia 2 de setembro, que é 
a sessão de amanhã. 

Os Srs. Senadores que concordam com o adiamento permaneçam como 
se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado, o projeto- voltarã à Ordem do Dia_oportUnamente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerimen
to de preferência, que serã lido pelo Sr. 1"'-Secretãrio. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 174, DE 1982 

Nos termos do art.198, alínea "d", do Regimento Interno, requeremos 
inversão da Ordem do Dia a fiin de que a matéria Cori.stãnte do item 38, 
seja submetida ao Plenário em 99 lugar. 

Sala das Sessões, }9 de Setembro de 1982.- Senador- POssos Pórto -Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 38: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 134, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 665, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Aracaju (SE) a elevar em CrS 87.786.000,00 (oitenta e sete milhões, 

setecentos e oitenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua dfvida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 66lí e 667, de 1982, das Comissões: 
-de ConStituição e JUstiça, pela constituciOnalidade e Juridicidade; e 
- de Municípiõs, · fRvoiávei. 

o- Si-. DirCeu r:aTdoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a vo· 
tação-, tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Após a volta à serenidade e à calma do Plenãrio, retabelecidas graças à 
intervenção do Líder do PMDB, Henrique Santillo, que reclamou estarem 
forçaS poderosas pondo em prioridade assuntos de seus interesses, contra
riando acordo feito entre os dois Partidos. E. _a retirada de um projeto de 50 
milhões de dólares, e entra na ordem de seql1ência o item n"' 38 que é um pro
jeto de resolução de empréstimo à Prefeitura Municipal de Aracaju no Estado 
de Sergipe. Também em função de prioridade, porque não sei cOmo o 38 apa
receu agora na ordem cronológica da pauta, na frente do 59, do 69, do 79, do 
89, do 99, do 109 e assSim por diante. Não sei a que horas se votou essa priori
dade. 

Como assinalOu o Sr. Presidente, as con~ersaS violentas em cima da gen
te nos tiram a tranqUilidade para acompanhar a votação. Em um minuto pas
sa, e em um minuto perdemos o fio da meada, que se restabelece agora. 

Sergipe pede um empréstimo. Diarite dos 28 bilhões de cruzeiros que já 
demos, Sergipe pede a miséria de CrS 87.786.000,00. 

Sr. Presidente, passe~ me o projeto, por favor. 

O restabelecimento da calma e da tranqUilidade na votação e discussão 
dos assuntos em pauta é uma vitória nóssa. 

Sou contra as prioridades e· essas inversões, mas os altos interesses da 
Casa executam esta política contrária aos princípios dominantes no Senado 
Federal. 

Sergipe, terra de ilustres Senadores que hortram este Plenário, pede ape
nas essa importância. A margem de poupança real do Município de Aracaju 
equivale, raspando as traves, equivale a 1,79 Vezes o maior dispêndio que a 
dívida consolidada apresentará, após realizada a operação sob em exame. 
M_as Se emprestarmos 240 bilhões_a_ quatrO_o_u ~i~co EStados, vamos empres
tar também a um muniéípio que Precisa do dinheiro, embora não tenha con
dições financeiras folgadas para contrair o empréstimo. A destinação do em
préstimo é complementar recursos para a implantação e pavimentação da 
A vcmíd_a Contorno Sul, em Aracaju. 

Nós conhecemos a cidade: eu a conheci no tempo do grande Governador 
Lourival Baptista; hoje não tem condições para fazer uma avenida de contor
no em Aracaju. Todas as obras lã, <iuando o atual Senador Louriv8.I Baptista 
era Governador, foram executadas com recursos próprios. Agora, a prefeitu~ 
rajâ pede socorro ao Governo Federal para fazer uma avenida de contorno, e 
esse socorro é na importância de Cr$ 87.786.000,00. 

Sr. Presidente, diante de tanto dinheiro que jâ demos, é pouco o dinheiro 
que vamos dar agora. Contudo, a minha posição será a mesma. Não mudo, 
não vou mudar até o fim. AsSim, vou votar contra e pedir verificação de quo
rum. 

Desculpem-me os ilustres Senadores de Sergipe, vou pedir verificação, 
porque acho que todo empréstimo, sem exceção, é inflacionário. Estou, hoje, 
cada vez mais convicto de que se o Brasil não puder coitter essa aspirai infla
cionãria que jâ estâ em três dígitos, podemos perturbar a marcha deste País e 
até prejudicar as eleições de daqui ~ 75 dias. 

Se o Senado vai emprestar o dinheiro, contudo, quero crer que esse em
préstimo estâ dentro das características do acordo feito entre os dois Parti
dos, entre o PMDB e o PDS, quero Crer que, assim seilâo, vão obter os 36 vo
tos como têm tido neste fim_ de tarde e neste início de noite, contra o meu vo-
ta. 

Portanto, Sr. Presidente, voto contra o empréstimo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o projeto de 
resolução. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pede verificação nominal 
o nobre Senador Dirceu Cãidoso. 

Os Srs. Senadores, por obséquio, tome seus assentos individuais. 
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Como vota o nobre Llder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Llder 
do PMDB? 

OSR. ORESTES QU€RCIA -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Os Srs. Senadores já po
dem votar. 

S_olidto aos Srs. Senadores que não pressionem os botões neste momen
to. Por obséqUio, desfaçam as votações porque hâ indicação de erro. 

Podem votar, agora, os Srs. Senadores. 

(Procede-se à votação.) 

Votam SIM os Srs. Senadores: Aderbal Jurema -cÁla_no Barcelos,- Al
berto Silva -Alexandre Costa --Almir Pinto--:- Aloysio Chav~s- Benec_li
to Canelas -Benedito Ferfeira - Bernardi~o Viana - Dulce Braga - Eu
nice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João,_ Lúcio- Jorge 
Kalume- José Lins- José Sarney- Jut~hy Magalhães- Lenoir Vargas 
- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Freire
Martins Filho - Moacyr Dalla- Moacyr Duarte""""':'" Nilo Coelho- Orestes 
Quércia- Passos Pôrto- Pedro Simon- Raimundo Parente- Tarso Ou
tra. 

Vota NÃO o Sr. Senador Dirc_eu Cardoso. 

Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha~ Paulo &rossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
já votaram, vóu paSsar ao resultado. 

Votaram SIM 32 Srs. Senadores, e NÃO I. 
Houve duas abstenções. 
Total de votos: 35. 
Aprovado, o projeto irá à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 134, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em 
Cr$ 87.786.000,00 (oitenta e sete milhões, setecentos e oitenta e seis 
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, n<JS 

termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em CrS 87.786.000,00 (oitenta e sete milhões, se
tecentos e oitenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna, a fim de contratar empréstimo de igual valor, junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro d_o Banco Na
cional da Habitação - BNH, destinado a complementar recursos para im
plantação e pavimentação da Avenida Contorno Sul, naquela Capital, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro~ 
cesso. 

Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerimen
to que será lido pelo Sr. l'>'-Secretátio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 175, DE 1982 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeremos 
inversão da Ordem do Dia a fim de que a matéria constante do item 30, 
seja submetida ao Plenário em 10º lugar. 

Sala das Sessões, }9 de setembro de 1982. -José Lins - Almir Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se ao item 30: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 95, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como. ç-onchJ-são de 
seu Parecer n9 SOO, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 218.583.000,00 (duzentos e dezoito 
milhões, quinhentos e oitenta, e três mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 501 e 502, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
-_de MUJJicípios, ·ravorável. 

Em votação. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a __ v_otação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso parà: encaininhar a votação. S. Ex• fala pelo 
PMDB. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, conforme minha manifestação 
desde _o início da sessão, desde o início da votação de empréstimos na Casa, a 
minha atuação tem sido a mesma, contra as inversões. Tenho contrariado ve
lhos amigos, dedicadas amizades, mas tenho me manifestado contra essa in
versões, que são ocasionais, que às vezes consultam interesses apenas de gru
pos, interesses que se formam, se conjugam, se agrupam, em instantes, aqui, 
na vida do Senado, em detrimento_ de o_utl."O&. que estão n~ pauta, na ordem 
cronológica da sua apresentação; uns foram apresentados hã mais de 1 ano; 
então esse entra na frente. 

Lamento que até o fim dessas votações ainda possa resistir a algumas 
amizades com essas posições toriladas por mim, mas vale mais o cumprimen
to do meu dever e a tranqUilidade da minha consciência do que qualquer ou
tra conveniência que eu possa ter. Portanto, sou contra o pedido de inversão 
de ordem para Fortaleza, no Ceará. 

-Sr. Presidente, desculpem-e, V. Ex• que me tem brindado com sua amiza
de, com a camaradagem, esse intercâmbio de idéias e até tem me alegrado nas 
horas sombrias da--miriha -atuação aqUI; COrii seus inesquecíveis verSos~ Sou 
contra a inverão e vou pedir, data venia, a verificação de quorum. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemanecer sentados. (Pausa.) 
Estã aprovado. -

O Sr. Dircey Cardoso - Sr. Presidente, peço verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Vamos proceder à verificação. 
Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. ORESTES QU€RCIA - Abstenho-me de votar. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Como vota o tfder do PDT? 
O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Os Srs. Senadoresjâ podem 
votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
Votam ''SIM'' Os Srs: Senadores: Aderbal Jurema- Álano Barcelos

Alberto Silva- Alexandre Costa- Aloysio Chaves- Benedito Canelas
Benedito Ferreira - Beniardino Viana - Dulce Braga - Eunice Michiles -
Gabriel Hermes- Gilvan Rocha- Helvidio Nunes- João Lúcio- Jorge 
Ka!ume-:---- José Lins- José Sarney- Ju~ahy Magalhães- Lenoir Vargas 
- Lomarito Junior- LoUrival Baptista:- Luiz Cavalcante- Luiz Freire
Martins Filho- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte- Murilo Badaró- Nilo 
O?elh9- Orestes Qué_rçia_-::- Passqs PQrto-_.Pedro Simon- Raimundo Pa
rente - Tancredo Neves - Tarso Dutra. 

Vota .. NÃO" O Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 
Abstém-se de votar o Sr. Senador: Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Se todos os Srs. Senadoresjâ vo-
taram vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 34 Srs. Senadores e NÃO I. 
Houve 1 abstenção. 
To tal de votos: 36 
Estâ aprovado. Passa-se, portanto, ao item 30. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 30. 

Votação, em turno úniCo, do ProjetO de Resolução n'i' 95 de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia Como conclusão de 
seu Parecer n'i' 500, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 218.583.000,00 (duzentos e dezoito 
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milhões~ 'q"Uiilhentos_ e -oitCilta" e três mil cr.u_zeiros)~o montante de 
sua dívid_â consolidada, tendo 

PARECERES, s.ob n's SOL e 502, de i982, das Comissões' 
-de Constituiçãb e JustiÇá, pela coôSÜtucionalidade e jurid1ci

dade, com voto vencido do senador Dirceu Cardoso; e 
de Municípios,- faV-orável. 

Em votação: 

O Sr. Dirceu" Cardoso__; Peço apalavra, Sr. Presidente, para encaminhar 
a votação. - - - --

0 SR. PRESll)ENTE (Almir Pirito) Concedo a palavra ao nobre Sena· 
dor Dirceu Catd_Os.Ó, para encaminhar a votação. -

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do.orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, produtO de uma inversão de 
pauta, vamos votar a_gora um empréstiffio para a cidade de Fortaleza, capital 
do Estado du Ceará. Emprêstimo rio valor de 218 milhões e 585,mil, que 
sobrepuja o ·parãinCfro das combinações interpartidárias. Mas, não sei, pela 
falta de protesto âit -Liderança do PMDB ele está aprov-ado para ser incluído 
na pauta, porque o que tiveritOS êOrihedmento, no infcio, era de que até 50 
milhões, os projeto_&. entrevam. -Agora já_ temos empréstimos no valor de 200 
milhões, de 50 milhões de dólares, de I 00 milhões de dólares, 40 milhões de 
dólares. Empréstimos externos· tãmbém estão a riüuicheia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero dar uma notíCia rapidamente, para 
distrair um pouco a atenção, porque vou ·ser contra. vou votar" contra, vou 
condenar o empréstimo. 

Sr. Presidente, quero dedicar esta comunicação a Sra. Dulce Braga, a Se
nadora paulista. 

Séculos se completam hoje, D. Dulce Braga, que se suicidou uma das 
mulheres mais famosas que a humanidade já "teve. As rriã.rgeD.S do rio Nilo, 
desiludida pelos amores de Antônio, aquela que já havia conquistado a ami
zade de César, suicidou-se. mordida por uma âspide, uma cobra_venenosa do 
Egito. Essa mulher era Cleópatra, que se suicidoU na data de hoje, há muitos 
séculos atrâs. 

A Srf- Dulce Braga - Permite V. Ex•? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não posso conceder-lhe aparte, porque 
estou em encaminhamento de votação. V. Ex• só pode ouvir-me. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Com que pesar. Nem V. 
Ex• nem eu podemos aceitar o aparte. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - f: verdade. 
Com pesar, disse o Sr. Presidente, com pesar para nós de não podermos 

ouvi-la. 
Mas, Sr" Dulce Braga, uma mulher suicidou~se por causa de um ato 

mau, há muitos anos, e não espero qtie a Sr' se suicide dando esses votos fa
voráveis a esses empréstimos: 

Mas, registro_aqui que famosa, muito mais famosa_do que qualquer um 
de nós ela se deixou morder pela serpente venenosa, a ãspide do Egito, con
trariada com os amores de Antônio às margens do rio Nilo. Ela era uma das 
sete Cleópatras, uma das mulheres mais famosas da qual se ocupou a História 
da Humanidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós não estarrios tratando de Cleópatra, 
estamos tratando de empréstimo. Isso foi para desfazer um pouco a tensão 
reinante aquL O mau humor, as fisionomias caris<idas, contrariadas, que, 
olhando daqui da tribuna, nos dá vontade de sair correndo, mas não corro, 
porque as enfrento. Não corro de cara contrariada, não corro da onça, muito 
menos do berro da onça. 

Sr. Presidente, Fortaleza nos pede esse empréstimo. Ceará que já teve 
trezentos milhões de dólares de empréstimos concedidos. 

O Sr. José Lins - Não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Ah! deixa diSso. Não vou mexer nisso, 
porque vai atrasar. Ilustre Senador, V. Ex• que se esquece do acordo com o 
PMDB, que foi feito há poucos dias, iíriagineOs empréstimos que nós con
cedemos, aqui; do ano passado. Estão aqui iodos os empr~stímos do Sena
do. O Ceará já amealhou 300 rriilhões de dólares. 

~tão, Sr. Piesidente, destinado a que ·a-empréstimo de Fortaleza? 
Sei que o Ceará prCcisa OesSeSfecursos, mãs já levou .300 milhões de dóla
res. que, convertidos, dão 6 bilhões de cruzeiros e vem aí o ex-Governador 
ser Senador e discutir aqui, iro fu-tui-o Senado, com a ausência de muito Se
nador, que hoje está discutindo emPréstimo e· que nâo vaner oportunidade 
de discutir de janeiro em diante, -porque Vão de-sOCUPar o beco, para-dar lu
gar aos outros que vêm pelas eleições de 15 de novembro. 

Na ComissãO _de COnstituTçãCi e Justii;"a, VõteLco:n_tra;- êSfá.ãCi"Uí'O·meu 
voto, e, hoje; áqui rio plenário, VoU votar co'ntra-áêvido aS riifilh·as posições~ 
Assínl, os 218 riliihões, ma:is o e-mprestimo pãfa·o-ceara, fs"tCiqu·e· s-e deve e 
a posição do_Vke-Líder José LiriS, _que tem arr~banhado _para o Estado do 
Cearâ todos esses recursos, em-empréstimos contínuos, errl dólar ou em 
cruzeiro, para o Estadot ou para a sua Capital, ou para muniCípíO do Inte~
riôt", o que rrio.Strã q-ue interesses do seu EstadO,-defendidoS piú· S. EX•, têm 
merecido a aprovação de sua Bancada e do PMDB. 

. ~ Assiin, Sr. -~.re.~iQ~n_t_e, vou_•.p_qu __ contr~_ cr~rirpréstímo e vou pedir veri-
ficação de qúoruin:-- - ---

O SR. PRES(DENTE~(Jarbas Passarinho)- Em votação o projeto 
de resolução. 

Os Srs. Se.i:IàdOreS que ·o ap-rovam queiram permaneCer serlt"a.dos·. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peÇo -vefificação de votaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Aprovado, pede verifi-
cação nomirtai o no_bre Senado_r Dirceu Cardoso. 

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito aos Srs: Sena
dores que retomem os seus lugares, para procedermos à verificação devo-
tação. (Pausa.) -

Como v9ta o Líder do PDS? 

O SR. NILo" COELHO- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Lider do 
PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores já 
podem votar. (Pausã.)- -

(Procede-se à votação.) 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderb_al Jure ma- Ãlano Barcelos 
-:-Alberto ~ilva- Alexandre Costa- Almir Pin19- Aloysio Chaves
Benedito Canelas- _Bernardino Viana- Dulce Braga- Eunice Michiles 
-:- G~abriel Hermes-- Helvidio Nunes- João Lúcio- Jorge Kalume
José Lins- José Sal-ney- Jutahy Magalhães_- Lomanto Júnior- Lou
.rival Baptistã- Luiz CaValcã.nte- Martins Filho - Moacyr Dalla
Moacyr Duarte- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Pedro 
Simon - Raimundo Patente - Tanciedo Neves - Tarso Dutra. 

Vota "NÃO" o Sr. Senado_r: Dirceu Cardoso. 

Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha - Henrique 
Santillo- José Rfcha- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Sena-
dores jã votaram, vai-se procede-r à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 30 Srs. Senadores. NÃO I. 
Houve 4 abstenções. 
Total de votos: .35. 
Aprovado. 
O proj~to irã à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 95, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a ele~ 
varem Cr$ 218.583.000,00 (duzentos e dezoito milhões, qui
nhentos e oitenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de FortaleZa-; Estado do Ceará, nos 

termos do art. 29 da Resolução n<:> 93, de ll de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cd 218.583.000,0.0-(duzentos e dezoito mi
lhões, quinhentos e oitenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
~nsoTidada íntúri'a; a fiirí de que pÜ~sa- co"ntr~tar um empréstinio de-fgual 
valor; junto à Ciixa EcOnómica Federal, mediãnte ã utilização de recursos 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado á cons-

.. 
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trução de dois hospitais de emergência, naquela Capital, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requeri· 
mente_ que será lido pelo Sr. tc?RSecretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO No 176, DE 1982 

Nos termos do art. 198·, alÍnea d, do Regimento fnterno, requeremos 
inversão da Ordem do Dia a fim de que as matérias constantes dos itens 7 e 
29 sejam submetidas ao Plenário em 119 e 129 lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1982.- Tarso Dutra. 

O Sr. Lenoir_ Vargas- Pelas ordem, Sr. Presidente. Tenho a impres
são de que há um requerimento precedente, formulado por mim, de inverR 
são da Ordem do Dia. - ---

0 SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Havia. Vai ser lido 
logo em seguida o de V. Ex•. Peço benevolência. 

Em votação o requerimento-. 
Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

{Pausa.) 
AprovaQo. 
Aprovado o requerimento, a matéria--em pauta é o item 7. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 7: 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de ResoluÇão n9 108, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia Coino -conclusão 
de seu Parecer n9 713, de 1981 ), que autoriZa o GóVei'iiO-do Estado 
do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259;79 (dez bi· 
Ihões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil~ du
zentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setertfa e nOVe ce"Iitavcis) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça", pela constitucionalidade e juri

dicidade. 

Em votação. 

O Sr. Paulo Brossard- Peço a palavra para encaminhar a votação, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Peço a palavra para e-ncaminhar a vota
ção, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Paulo Brossard, para encaminhar a votação e, em seguida, 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. PAULO BROSSARD (Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a Casa conhece a minha posição a respeito do alar
mante endividamento de Estados_e Municípios e, particularmente, ares
peito da situáção do meu Estado, que vai para três anos tem- s"ido objeto de 
análises da minha parte, sempre baseadas em documentos oficiais·: o Ba
lanço Geral do Estado e o Parecer Prévio do Tribunal de Contas. 

Agora, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer ao Senado as razões pelas 
quais vou votar contrariamente ao projeto ora em discussão. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD- De 1975 a 1981, ou seja, num período 
de sete anos, a dívida fundada, interna e ex(erna, cresCeu 5.160%. 

Em 1975, era de Cr$ 1.893.769.513,00; em 1981, de Cr$ 
99.572.021.204,00.-

Em 7 anos, de 1975 a 1981, a dív"ída fundada do Estado do Rio Grande 
do Sul, interna e externa, aumentou 5.160%. Trata-se de dados oficiais, Sr. 
PreSidente, extraídos do Parecer Prévio do Tribtiitã.I de Contas do Estado. 

A dívida fundada interna sofreu a seguinte evolução no ano de 1981: a 
31 de dezembro de 1980, ela era de 30 bilhões ... (pausa.) 

(O Sr. Presidente faz .soar a campainha.) 

O SR. PAULO BROSSARD- •.. a 31 de dezembro del980 ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO -A Mesa está perturbando V. Ex•, 
nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD - A dívida fundada interna do Estado 
do Rio Grande do Sul, ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Mesa é que está per
turbada. 

O SR. PAULO BROSSARD- ... era de 30 bilhões, 519 milhões, 137 
mil, 898 cruze!ros_, Agora veja a Casa a evolução da dívida _fundad.a interna 
no ano de 1981: 

Operações realizadas: 27 bilhões de cruzeiros - desprezo os quebra
dos, sendo 21 bilhões por empréstimos em títulOs-e 5 bilhões por empréstF
mos por contratos. 27 bilhões devido às operaçõeS. Reajustamentos, foram 
36 bilhões, 588 milhões, 157 mil e 617 cruz.eiros; as amortizações ~oram da 

- Ofciem de 5 bilhões, 912 milhões, o que perfaz uni total de 88 bilhões, 365 
milhões, 518 mil, 404 cruzeiros. 

Veja -o Senado a situação a que chegou o endividamento do Estado do 
Rio Grande do Sul. Operações de empréstimos: 27 bilhões; amortizações, 5 
bilhões; reajustamento, 36 bilhões. O reajustamento da dívida é superior 
aos empréstimos novos somados às amortizações. O reajustamento é algu
mas vez_es Superior às amortizações. As amortizações dos empréstimos in
ternos equivalem a 5 bilhões, 912 milhões de cruzeiros; os reajustamentos, 
36 bilhões, 588 milhões. 

Esta, Sr. Presidente, é uma das razões pelas quais não posso votar no
- vos empréstimoS,- porque o Senador Pedro Simon, que lá está, não vai ter 

condiÇões de governar o Estado, porque o- simples reajustamento da dívida 
vai tornar ingovernãvel o Rio Grande do Sul. 

Paga-se, paga-se face à amorti.zaç.ão e mesrilo sem empréstimos novos; 
a dívida aumenta e aumenta enormemente. Pelos números que revelei ao 
Senado, a díVida fundada interna do Estado, no ano de 1981, cresceu 
189,54%, tendo passado de 30 bílhões, em 31 de dezembro de 1980, para 88 
bilhões, em 31 de dezembro de 1981. 

Qual a sitll_ação da divida fl:1-~-dada ~xh ~na1 Sr. Pt:~sidente'? Em 31 de 
dezembro del9SO~ era de Cr$ 5.439.179.20<.,00. Um ano depois, em 31 de 
dezembro de 1981, era de Cr$ 11.206.502.800,00. 

Agora veja 3. Casa, a--dívida fund~ç.iª-_ externa, no ano de 1981, aumen
tou 106% 

Operações novas, operações realizadas; 2 bilhões e 600 milhões; amorw 
tizações, 1 bilhão e 425 milhões; reajustamento, 4 bilhões e 592 milhões. 

Ainda, aqui, os reajustamentos da dívida _externa foram superiores ao 
total das operações realizadas e, ainda, das amortizações. De 5 bilhões, 
passou para 11 bilhões. 

Agora um outro dado, Sr. Presidente, nos últimos 10 anos, 1972 a 
1982, a receita de impostOS, que era de I bilhão e 900 milhões, passou para 
109 bilhões e 131 milhões. Quer dizer que, emlO anos a receita de impostos 
aumentou 5.644%. 

Agora vamos ver-ª evolução da dívi_d_a pública. Em 1972, era de I biw 
Ihão e 177 milhões, e em 1982, 128 bilhões e 821 milhões. 

Se a receita de impostos, em 10 anos aumentou 5.644%, a dívida 
pública cresceu, no mesmo período, 10.845%. Esta, Sr. Presidente, é a ou
tra razão pela qual, ainda que correndo o risco de ser agredido como tenho 
sido no meu Estado, eu hei de votar contra a aprovação deste projeto, por
que entendo que estou cumprindo o meu dever de Senador, e de Senador 
pelo RíoGrande do Sul. E quero dizer Enais, se o preço do cumprimento do 
dever for não retornar a esta Casa na legislatura que se vai inaugurar em 
1983, é um preço que pagarei tranqüilamente. Em dez anos, Sr. Presiden
te, a dívida cresceu mais do que a receita 92%, notando-se que o maior au
mento da dívida nesses dez anos ocorreu exatamente em 1981. Mas, ocor
reu em 1981 por acaso? Não, é que vem aumentando progressivamente de 
ano para ano, sendo que, no ano de 1981, ela aum-entou em relação ao ano 
anterior 167%. 

Sr. Presidente, entendo que assim, dessa forma, os Estados vão se tor
nando ingovernáveiS, e entendo tambérri, Sr. Presidente, que ao Senado foi 
dada a incumbência de aprovar ou não aprovar a elevação da dívida dos 
Estados, para que ele exercesse essa atribuição, para qu_e ele exercesse esse 
poder, que não é nenhuma facilidade, mas que é um encargo legal que a 
~ação confiou ao Sen2:do, à chamada Câmara Alta, a Câmara dos Esta~ 
dos, que deve ter critério suficiente para conceder ou negar, conforme as 
circunstâncias, conforme os casos. 

Ainda mais, Sr. Presidente, tenho aqui em mãos um quadro extraído 
da Contadoria e Auditoria Geral do Estado, da Secretaria da Fazenda e 
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oom cálculos do Gabinete de Assessoramento do Tribunal de Contas do 
Estado. Verifica-se que, enquanto as amortizações em 1981, representa
vam um aumento de 24,7% sobre as do ano anterior, os reajustes das dívi
das, no mesmo ano, cresci~m em 302,6% sobre os dç ano anterior. Isto sig
nifica pof' outro lado que, na realidade, no exercício de 1981, os resgates fo
ram negativos em Cr$ 30 bilhões 675.366,6, ou aírida que, a dívida do esta
do, além dos empréstimos Contratados durante o exercício, após-d_eduzidas 
as amortiZações, ficou acrescida em mais Cr$ 30 bilhões 675.366,3. Ou em· 
outras palavras, que a dívida do Estado, além dos empréstimos contrata
dos durante o exercício, após dedu_Zidas as amortíiações, ficou acrescida 
de 30 bilhões 675 milhões. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito a V. Ex• que 
conclua, porque o tempo de encaminhamento está esgotado. 

O SR. PAULO BROSSARD- Essas são as razões, Sr. Presidente, pe
las quais não me animo a votar faVoravelmente a este projeto. Essas razões 
apenas complementam as razões por mim aduzidas em trabalho, em expo
sição feita aos 18 de novembro de 1981, que de certa forma atualizam as 
primeiras exposições que fiz, na sessão de 17 de novembro do ano de 1980. 
Quer dizer, não é de agora, Sr. Presidente, que me preocupo e me preocupa 
gravemente esse problema. 

Não preciso dizer ao Senado, Sr. Presidente, que esta minha posição, 
que este meu comportamento tem servido para largas explorações que eu, 
em atenção ao Senado, não menciono, em atenção e em respeito ao Seria
do. Mas quero dizer que não se trata de uma opinião irripróvisada, trata-se 
de uma opinião refletida, de um juízo amadurecido e sem_ter faltado nun
ca a uma sessão onde esses assuntos tivessem entrado em discussão, tendo 
votado sempre - votei sempre de forma contrária - cOntrariamente à 
aprovação de projetas tais, como ainda agora vou votar, Sr. Presidente; e 
se ninguéin pedir verificação eu vou pedir verificação, pãra qtie fique docu
mentado o meu voto contrário a este projeto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pn!:sídtmte: (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Com a palavra o nobre 
Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revi· 
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

OuVürios aqui., através da palavra abalizada do Senador Paulo Bros
sard, a condenação ao empréstimo ao Estado do Rio Grande do_Sul. Não_ é 
o primeiro, não é o segundo e nem o terceiro que se co-ncede; jã conseguiu 
vários empréstimos, e aqui há um empréstimo de vulto como este. 

Seria interessante, Sr. Presidente, que nós conhecêssemos aquele ofí
cio que a Casa recebeu do Rio Grande do Sul, em que foram destratados 
alguns Senadores, não sei se alguns ou um Senador, mas seria-interessante 
que nós, antes desta votação, pudéssemos- mas agora jã está na hora de 
votar e não podemos mais conhecer os termos do oficio que foi enviado ao 
Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Senador, mandei tirar o. 
pia para distribuição aos Senadores, porque, independentemente de Partido, 
todas as vezes em que recebi, aqui, uma correspondência -que Considero ofen
siva ao Senado como um todo, eu a repilo, independentemente de cor parti
dária. E foi o que aconteceu. Mas não vinha nenhuma ci:ação nominal, aliás 
vinha uma a V. Ex,., mas dizendo que V. Ex• sozinho não poderia, evidente-~ 
mente, fazer com que o Senado parasse, a não ser que o Senado - e aí não 
vou reproduzir as palavras, aqui, porque seria aceitã-las. E eu devolvi o docu
mento. E mandei tirar cópia, e hoje o meu gabinete deve estar distribuindo. 

Pesa-me muito verificar cOmpanheiros desta Casa, qualquer que seja o 
seu Partido, atacados de maneira injusta em relação ao seu procedimento, 
para disso se tirar vantagem de natureza eleitoral. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Como ouvimos, então, ó nobre Senador 
Paulo Brossard saiu do seu silêncio e ocupou esta tribuna para condenar o 
empréstimo ao seu Estado, em razão de princípios que detém, e pelos quais, 
ele, candidato à reeleição, teve ou terã que votar contra o empr~stimo a seu 
Estado natal. Isso se chama, Sr. Presidente, Srs. Senadores, princípio, coerên
cia. 

Nós que temos sido, também, destratados, e a alguns até apodos vind 
do Río Grande do Sul, iilcluSiYe de um DepUtado, Chiarelli, que nos chan 
até de insanos, na_ televis~o do R.io Qrand.e c;lo Sul. Eu não conheço o S 
Chlarelli, não sei se é gordo ou magro, bom ou ruim, eu não o conheço. F: 
ele o juízo de me chamar de insano, porque defendo esse ponto de vista, m: 
não devolvo a ele o tratamento, mas faço votos que as eleições de 15 de 04 
vembro _lhe dêem o corretivo que ele precisa. Aí ele deve me chamar assim c 
tribuna da Câmara, porque será. Deputado Federal, para que eu possa re 
pender. Mas lá no Rio Grande, na televisão do Rio Grande do Su_l, ina 
cançãvel para mim, eu não posso responder coisa alguma, mas sei porque r• 
ceJ?i notícias do Rio_Grande do Sul, recort~ de jornais em que fui assim trc 
tado por S. Ex• 

Sr. Presidente, como jã estâ muito bem explicado, vamos votar contra 
empréstimo, certos de que estarribs Cumprindo o nosso dever. Vou pedir ver 
ficação. Estou certo de -que-o Senado vai aproVar, tendo em vista, embon 
uma divergência novamente na Bancada do PMDB e do PDS, isto é, tanta 
vezes discordem, e tantas vezes concordem; discordem em um minuto e cinc 
minutos depois estão outra vez restabelecidas as relações cordiais, e avançar 
os dois de mãos dadas, olhos nos olhos, jurando eterno amor. 

Portanto, Sr. Presidente, continuo votando contra o emprêstimo ao Ri• 
Grande do Sul. Vou pedir verificação de quorum. O nobre Senador Paul4 
Brossard não precisa sair de sua posição para requerer a verificação. Eu qu• 
requeri contra o nieu, requeiro, também, conti-a o Estado natal de S. Ex• 

Assim, sem mais delonga, Sr. Presiçl.ente,já que ainda vamos votar mai: 
alguns projetes, contra o empréstimo ao Estado do Rio Grande do Sul, e vot 
requerer verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o projeto. 
Qs. ~rs. Senadores qu~ o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau 

sa.) ~~ -

O Sr, Dii'ceu CardOso - Peç_o verificação1 Sr. Presidenter 

O Sr. Paulo Brossard - Peço verificação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Requerem verificação, si· 
multanemante, os Senadores Driceu Cardoso e Paulo Brossard. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Desisto do meu requerimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Resta o~ pedido de verifi· 
cação nominal do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, Paulo Brossard. 

Solicito aos Srs. Senadores que retomam seus lugares, para procedermos 
à verificação de votação. (Pausa.) 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COLEHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PMDB? 

O SR. PAULO BROSSARD- Questão~ aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Abstenho-me. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jâ po
dem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema - Agenor Maria -
Alexandre Costa-- -Almir Pinto - Aloysio Chaves - Benedito Canelas -
Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Braga- Eunice Michiles
Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúdo -Jorge Kalume- José 
Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães -_Lenoir Vargas- Lomanto Jú
nior - Lourival Baptista - Luiz Cavalcante - Martins Filho - Moacyr 
Dalla- Moacyr Duarte- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Passos Pôrto 
- Pedro Simon - Raimundo Parente - Tarso Outra. 

Vota "NÃO" o Sr. Senador: Paulo Brossad. 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Ãlano Barcelos-:- Gilvan Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
já votaram vai-se prOceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 3U Senadores e NÃO I. 
Houve 2 abstenções. 
Com _o voto do Presidente o total é 34._ Está aprovado. 
Aprovado o projeto de resolução, -ele irá à Comissão de Redação. 
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E o seguinte o projeto aprovado.· 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 108, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em 
Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e 
noventa e nove mil duzentos e cinqUenta .e nove cruzeiros e setenta e 
no-ve centavos) o montante_de sua dívioda consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o Governo do Estado do Rio Grande dó Sul aulorizado a ele

var, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens II, III e IV do artigo 
2• da Resolução no 62, de 1975, modificada pelaRes. no 93, de 1975 ambas do 
Senado Federal, a fim de que possa emitir 12.142.813 Obrigações Reajustá
veis do Tesouxo do Estado do Rio Grande do S~L(ORTE- RS), equivalente 
a Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noven
ta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nqve centavos) 
cujos recursos se destinam a investimentos nos setores de Agricultura, Ipdús
tria, Comêrcio e Serviços, Saúde e Saneamento, Administrªção e Planeja
mento, Educação e Cultura, Energia e Recursos Minerais, Transporte, Habi
tação e Urgbanismo e Defesa Nacional e Segurança Pública, naquele Estado, 
obedecidas as condições admitida~ pelo Banco Central do Brasil, no respecti~ 
vo processo. 

sa.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 29: 

Votação, em turno único, do Projeto d_e Resolução n9 69, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 374, de 1982), que autorizaco Governo do Estado de 
Santa Catarina a elevar em Cr$ 9.030.408.827,11 (nove bilhões,trin
ta milhões, quatrocentos e oito mil, oito~entos e \linte e_ sete cruzei
ros e onze centavos) o montante de sua dívida consoli4ada, tendo 

PARECER, sob no 375, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, peço a verificação devo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Aprovado, pediu verifi
cação de votação o- Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Solic(to aos Srs. S_enadores 
que tomem os seus assentos individuais, para proceder:mos à verificação de 
votação. (Pausa.) 

Colnó vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO ~ Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Lfde• d,' 
PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS.- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores já po
dem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -.Se todos os Srs. Senadores 
já votaram, vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

O número de votos computados não corresponde ao número de cadeiras. 
Solicito, em primeiro lugar, que não- se ausentem os Srs. Senadores, porque 
contarei os restantes como quorum. (Pausa.) 

Peço aos Srs.--Senadores que votem novamente, senão contarei como 
quorum e darei como aprovado. Queiram aguardar a solicitãção para vo
tar. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já- podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

Votam ''SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema-Agenor Maria
Álano Barcelos --Alexandre Costa- Almir Pinto _:: AlOysiO C]iaves- Be-

nedito Carielas- Benedito Ferreirª- Bemard.ino Viana- Duice B1aga
Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio -Jor
ge Kalume- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Var
gas - Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Frei
re- Martins Filho -Moacyr Dalla- MoacyrDuarte- Murilo Badaró
Nilo Coelho- Passos Pôrto_- Pedro Simon~ Raimundo Parente- Tan~ 
credo Neves - Tarso Dutra. 

Votam "NÃO" os Srs. Senadores: Dirceu Carçloso- Franco Montara. 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Henrique Santillo- José Ri

cha - Gilvan Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
já votaram vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 33 Senadores e NÃO. 2. 
Houve 3 abstenções. 
Total de votos: 38. 
Estã aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação, 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 69, DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em 
Cri 9.030.408.827,11 (nove bilhões, trinta milhões, quatrocentos e 
oito mil e oitocentos e vinte e sete cruze rios e onze centavos) o rnontan .. 
te de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~ o--GovCrno-do Estado di: Santa Catarina autorizado a, elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, III e IV, do artigo 2' da 
Resolução no 62, de 28-f0-75, alterada pela de no 93, de 11-10-76, ambas do 
Senado Federal, a fim de que possa elevar em Cr$ 9.030.408.827,11 (nove bi
lhões, trinta milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos, vinte e sete cruzei~ 

- ros e onze centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, mediante 
a emissão de 6.533.879 óbrigações do Tesouro do Estado.de Santa Catarina 
--Tipo Reajustãveil, cujoS recursos Serão destinados ao financiamentO de 
programas e projetas de relevante ífitCresse para o "Estaao, oDedecidas as con~ 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pi'ocesso. 

Ari. 29 Es.ta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Embora esteja aprovado 
no it~rn -anterior,'requerimento de preferência para outro projeto do Rio 
Grande do Sul, como estã em décimo-quarto lugar, hâ requ_erimento de inver
são d3 Ordem do Dia que precede a ordenl. já aprovada C que será lido pelo 
-sr. Jll:..Secreüirio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 177, DE 1982 

Nos termos do- ai't. 198, alínea â, do Regimento Interno, requeiro -inver
são da Ordem do Dia a fim de que a matéria constante do item 14, seja sub-
metida ao_Flenário em 139 lugar. _ 

Sala das Sessões, I o de setembro de 1982. - José Fragelll. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se ao item 14: 

da de. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 59, de 
1982 ('apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 334~ de 1982), que autoriza O Governo do Estado do 
Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 29.079.200,00 (vinte e nove bilhões, 
setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob no 335, de 1982, da Comissão 
-de Constil!Jição e JUStiça, pela ~onstitucionalidade e jurídici-

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) c- Para encaminhar a vo
tação, tem a palavra o nobre Senador Diiceu Cardoso, pelo PMDB. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nem sei se_ê pelo PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Há o pressuposto de 
que V. Ex• Cstã-autOfizaâo p-elo-Líder para falar pelo Partido. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Estado do Rio de Janeiro solicita ao Senado aprovação para um pedi
do de empréstimo no valor de Cr$ 29.079.200.000,00, com -a seguinte desti
nação; 

''Destinado à realização de parte do Orçamento daquela Uni
dade prevista para o corrente exercício, segiiildõ 3. Mensagem do Se
nhor Presidente da República, assinada em 3 de maio de 1982. 

Correspondendo a 20 milhões de Obrigações do Tesoura do 
Estado do Rio de Janeiro -Tipo Reajustável, equivalentes a Cr$ 
29.079.200.000,00 (considerado o valor nominal do título de Cr$ 
1.453,96, vigente em janeiro de 1982.) 

Assim, Sr. Presidente, interessado na aprovação deste projeto, temos a 
registrar a presença aqui, em nossa Casa, do ex-Senador Mário Martins, cuja 
atuação nos idos de antes da Revolução, foi das mais brilhantes, das mais 
destacadas no Senado Federal. S. Ex• aqui está presente, desejandO que seja 
aprovado o projeto para o Estado do Rio, para pagamento de funcionários, 
para pagamento de órgãos que necessitam desse dinheiro. Isso ê o que S. Ex'
alega, de que o projeto ou o pedido de empréstimo-consubstancia na sUa des~ 
tinação aqui esclarecida. 

Assim, Sr. Presidente, o pedido ora em consideração beneficia o Estado 
do Rio de Janeiro, no volume de 29.079.200.000,00 para atender ao funciona~ 
lismo, já que as verbas se esgotaram e o funcionalismo precisa receber, tem 
merecido de parte do Governo e agora de parte do ex~Senador Mário Mar~ 
tins, que aqui está no Plenário, o seü ingente pedido para que a Casa aprove 
esse empréstimo. 

De acordo com os nossos princípios, ·o nosso PosicionamentO confráiiO a 
todos os empréstimos,manienho~rO.e na mesma posição contra o empréstimo 
ao Estado do Rio de Janeiro. Apenas, registro o fato de que o ilustre ex
Senador Mário Martins aqui está presente e faz esforços para que ele seja 
aprovado. 

Mas, Sr. Presidente, a descarga de mais 29 bilhões no meio circulante; 29 
bilhões somados a algumas centenas de bilhões que jogamos hoje, irá infla-
cionar tremendamente a vida brasileira. -

Este o meu ponto de vista, esta a minha posição e este o posicionamento 
ético que tenho mantido em face dos empréstimos. 

Assim, Sr. Presidente, vamos votar contra os empréstinios e vamos pedir 
verificação de quorum. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Álano Barcelos- Sr. Presidente, peço a palavra pa!a ericilminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a vo
tação, concedo a palavra ao nobre Senador Ãlano Barcelos. 

O SR. ÃLANO BARCELOS (Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

A matéria relativa ao pedido de empréstimo para o EStado do Rio de Ja
neiro tem sido mal posta, princiípalmente pelas Lideranças do PMDB do Es
tado do Rio de Janeiro, que fizeram um escarc'ê-u de niil demônios, diz(:rido, 
inclusive, que os S-enadores do Rio de Janei:fo, os nobres Senadores Nelson 
Carneiro, Amaral Peixoto, Hugo Ramos Filho e eu nos retiramos certa vez 
do plenário para não dar quorum para a votação, quando V. Ex• sabe que isso 
não é verdade. Sempre o Senadái- Dirceu Cardoso, coerenferilente, pedia veri~ 
ficação de quorum e não havia quorum, mas os Senadores do Estado do Rio 
de Janeiro estiveram sempre presentes. · 

Hoje, fui procurado peto nobre senadOr- Mário Martiris, que me deu as 
razões para esse pedido de empréstü!tó, qúais sejam: obras de metrô, sane
amento básíCO,e pagamento ao furicionali.Smõ -do Estado do Rio de Janeiro. 
Eu queria dizer a V. Ex• e aos nobres Colegas que eu, assim como os Senadâ
res Nelson CarneirO, Amaral Peixoto e Hugo Ramos, jamais seríamos capa~ 
zes de negar um pedido de empréstimo para o nosso Estado. De maneira que 
gostaria de fazer essa declaração, neste momento em que o projeto vai servo~ 
tado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Senador, V. Ex• me enseja 
uma oportunidade, também, de fazer aqui uma observação e, qualquer que 
seja a reação às miilhas palavras, não deyo fUgir dC::las, porqUe acho que é um 
dever de consciência do Presidente da Casa. Tanto quanto posso dar o teste
munho, nas sessões a que presidi, rep11o corno inverdadeiras, como inverídi~ 
cas, as acusações que foram feitas, não apenas aos Senadores do Estado do 
Rio de Janeiro mas, também, aos Senadores do Rio Grande do Sul. 

Houve momentos em que a Minoria atuou em bloco para a obstrução, 
que é uma atividade inteiramente parlamentar; mas houve ocasiões em que 
Senadores pertencentes à Minoria, apesar da atitude da Bancada, declaravam 
permanecer rio plenãrio, a]il.da que votando contra. E acho que, como esta
mós nUm ano eleitOral, é preciso que haja unia àtitude nossa. em conjunto, in· 
dependentemente do sentido partidãrio, para evitar Que sejamos vítimas desse 
tipo de exploração, que não me parece digna. 

Co'mo V. Ex•, de algum modo, me chamou à colação, na intervenção de 
V. Ex•, eu não fujo dela e dou esse meu testemunho. 

Em votação- o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Sr. Presidente, requeiro verificação de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Requer verificação devo-
1ação o nobre Senador Dirceu Cai-doSo. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PDS? 

O SR. NILO COELHO- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sr. Presidente, a questão é aberta. 

O ·sR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do POTI 

O SR. ÃLANO BARCELOS - Sim. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores já po
dem votar. 

Solicito aos Srs. _&enadot:es que não esqueçam de votar, porque hã mais 
de trinta e quatro Senadores presentes em plenãtio; logo, hã quorum. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 

A SR• DULCE BRAGA- Um momento, Sr. Presidente, eu ainda 
não votei. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Com muito prazer, minha 
ilustre colega. Se houvesse um cavalheiro nesta Casa que não esperasse por V. 
Ex' eu seria capaz de aplicar o Regimento, no mais duro dos seus artigos. 

( Proce4e-:se à votação.) 

Votam· .. SIM" os Srs. Senadores:_ Aderbal Jurema- Agenor Maria
Alano Barcelos- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Be
nedito Canelas -Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Braga
Eunice Michiles - Franco Montoro - Gabriel Hermes - Helvídio Nunes 
-João Lucio- Jorge-Kalume- José Lins- José Richa- José Sarney
Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto Júnjor- Lourival Baptista 
- Luiz Cavalcante- Martins Filho - Moacyr Dalla - Moacyr Duarte
Murilo Badaró- Nilo Coelho- Passos Pôrtcf- Pçdro Simon- Raimun
do Parente - Tancredo Neves - Tarso Outra. 

Vota .. NÃO" o Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 

Abstêm~se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha- Henrique San
tillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 34 Srs. Se-
nadores e NÃO I. 

Houve 2 abstenções, 
Total de votos: 37. 
Aprovado, o projeto vai à Comissão de Redação. 

E: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 59, DE 1982 

Autorizo o Governo do Est&do do Rio de Janeiro a elevar, em 
Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e non bilhões, setenta e nove milhões e 
duzentos mil cruzeiros), o montante de sua dívJda consolidada Interna. 

O Senâdo Federal resolve: 

Art. i~? E: o GovernO-do Estado do Rio de Janeiro, autorizado a elevar, 
temporariamente, os parâmetros flXados pelos itens -III e IV do artigo 29 da 
Resolução n• 62, de 1975, alterada pela de n• 93, de I 1-10-76, ambas do Sena
do Federal, a fim de que possa emitir 20.000:000 de Obrigações do Tesouro 
do Estado do Rio de Janefro - Tipo Reajustável, equivalentes a CrS 

.. 
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29.079.200.000,00 (vinte e nove-bilhões, setenta e nove milhões e duzentos mil 
cruzeiros), considerado o valor nominal dQ título de Cr$ 1.453,96, vigente em 
Janeiro/82, destinados à realização de parte do orçamento daquela Unidade 
previsto para o corrente exercício, obedecidas as condições_ emitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. P~RESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerimen
to de preferência q-ue vai ser lido pelo Sr. lO?-Secretãrio. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 177-A, DE 1982 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inver
são da Ordem do Dia a fim de que a matê:ria constante do item 33, seja sub
metida ao Plenãdo em 149 lugar. 

Sala das Sessões, I• de setembro de 1982. - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se, portanto, ao 
-item 33: 

Votação, em turno único, do Projeto -d~ Resoluçã9 n~ 245, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Ffnanças como conclusão de 
seu Parecer n~ 1.386, de 1981), que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo 
no valor de USS 110,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares 
norte-americanos) destinado ao programa de obras viãríaS e li
gações troncais daquele Estado, tendo 

PARECER; sob n• 1.387, de 1981, da Comissão 
-de Canstituição e Jusiiça, pela constitucionalidade ejuri

dicidade. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Dírceu Cardoso- Sr. Preside_nte, peçO a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho)- Cgncedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu C.ardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para enQaminlla_r a votação.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, voltamos à área do dólar. De fato, diante do 
cruzeiro desvalorizado e aviltado está o dólar. 

Estado do Rio Grande do Sul, 110 milhões de dólares, destinados ao 
programa de obras viãfiã.s e ligações trancais daquele Estado. 

Sr. Presidente, como das outras vezes, contra o pedido de empréstimo 
e vou pedir verificação de quorum. Como há outros interesses que solici
tam a nossa observância de que a sessão está para· se encerrar por instan
tes, vamos concluir votando, contra o pedido de empréstimo de 110 mi
lhões de dólares, que correspondem a lO bilhões e 200 milhões, mais ou me
nos, de cruzeiros, que o Senádo vai aprovar nessas duas horas mais caras 
ao longo de 152 anos de vida des~aCas·a. Esta sangria, esta hemorragia que 
estamos provocando, jogando em ondas o dinheiro em circUlação, dimi
nuindo, aviltando e reduzindo a quase zero o poder aquisifíVó do nossO cru-
zeiro. 

Portanto, Sr. Presidente, é um empréstimo altamente oneroso aos 
brasileiros, que vão pagar pelo Senado ter votado a liberação d_esse em
préstimo, no montante de 110 milhões de dólares. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O Sr. Paulo Brossard- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Antes de dar a palavra a 
qualquer outro orador, para encaminhar a votação, há sobre a mesa reque
rimento que deve ser submetido ao Plenário, Cü.jã. leitUra será feita pelo Sr. 
}9- Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 178, DE 198Z 

Nos termos do art. 203, alínea c, do Regimento Interno, requeiro pror
rogação da presente sessão, pelo prazo de 120 minutos.~ 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1982.- LomantQ Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Prorrogada a sessão, concedo 
a palavra ao nobre Sen_ador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SCnadores: 

Não quero cansar o Senado e serei breve na minha intervenção. 
O que disse hã pouco a respeito de outro projeto, de interesse do Esta~ 

do do Rio_Grande do Sul, ou relacionado com o Estado do Rio Grande do 
Sul, melhor diria, aquele relativo à emissão de Obrigações ReajustáveiS do 
Tesouro do Estado, o que disse, então, Vale perfeitamente ao que teria de 
dizer agora e com razões ainda mais poderosas, relativamente a esse em
préstimo externo, no montante de l 10 milhões de dólares. 

Como disse, nos últimos 7 anos, de 1975 a 1981, a dívida fundada, inw 
terna e externa, aumentou 5.160%. A dívida fundada interna passou de 30 
bilhões para 88 bilhões de cruzeiros. A dívida externa, de 1980 para 1981, 
cresceu ·de 5 b'ilhões para 11 bilhões. E enquanto a re-ceita de impostos, nos 
últimos dez anos, aumentou 5.644%, a dívida pública cresceu, no mesmo 
perfodo, 10.845%. 

Pór esSes motivos brevemente expostos, também em relação a esse 
projeto, O meu voto Será contrário. E, como disse, por causas que me pare· 
cem mafs poâerosas,- mais indeclináveis, uma Vez qUe se trata de emprésti
mo externo cujo valor aumenta semanalmente, porque todas as semanas o 
valor do dólar sobe e_o_ valor do cruzeiros desce. De modo que semanalmen
te a dívida cresce. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Três vezes por mês. 

O SR. PAULO BROSSARD- Quatro vezes por mês; uma vez por 
semana. O que antes_ era notícia de primeira págíria dos jornais, agorajã é 
notícia em página interna, sem qualquer importância, tal a rotina, tal o 
carãter costumeiro do fenômeno. 

Sr. Presidente, para que não haja dúvida a respeito do voto; vou pedir 
licença ao Si. Senador-Dirceu Cardoso:, para requerer verificação devo
tação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa, requerimentO 
pedindo adiamento -~de votaçàQ, que será lido pelo Sr. 1 '?-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinie: 

REQUERIMENTO N• 179, DE 1982 

Nos termos do art. 350, combinado com a alírlea c, do art. 310~ do Re-
gimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução 
n9 245/81, a fim de ser feita na sessão de 2 do corrente. 

Sala das Sessões, l'? de setembro de 1982. -José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Aprovado o requerimento, o 
projetO voltará à Ordem dq Dia de amanhã, dia 2 de setembro. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requeri
mento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

t lido e aprovado o seguínte 

REQUERIMENTO N• 180, DE 1982 

_Nos_terinos do art.-198~ alínCa 0 d", do R~gimento Interno, r~queiro in-
versão da Ordem do Dia a fim -ciC que a matêria constante do item 47 seja 
submetida ao Plenário em 15"? lugar. 

Sala das Sessões, I• de Setembro de 1982. - Moacyr Da/la. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas ,Passarinho)- Item 47: 

discussão, em tü!-no único, do Projeto de Resolução n9 129, 
de 1982 (apresentado peia COmiSSãO" de Economia como Condu
são de seu Parecer n9 652, de 1982) que autoriza o Governo doEs
tado do Espirita Santo a elevar em Cr$ 804.707.188,23 (oitocentos 
e quatro milhões, setecentos e sete mil, cento c oitenta coito cru
zeiros e vinte e t!-ês cen·iavos) o montante de Sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n• 653, de 1982, da Conüssão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Para encaminhar avo-
tação, concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

Permitõ-me solicitar ao nobre Senador que use a palavra, porque seu 
tempo jã está fluindo. O projeto é para a construção de um hospital no 
Espírito Santo. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revi-
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

O presente pedido ·cte emprêstirno é para a cOnstruç-ãO de um hOspital 
da Polícia Militar do meu Estado. A Polícia Militar do meu Estado, Sr. 
Presídente, que tem prestado serviços relevantes à tranql1ilidade de nosso 
povo, pretende construir este hospital, não só para ·atender aos homens de_ 
sua corporação, mas para atender também aos doentes de Vitória, que é 
uma cidade que cresce, incha, em virtude de deslocamentos populacionais 
de outros municípiOS e de oUtros Estados qUe a procuram, hOje -um dos 
centros industriais de vigorosa expressão naquela ãrea do Brasil. 

Portanto, este hospital é uma obra meritória, e que representantes da 
Polícia, aqui se encontram presentes- é uma obra, como jã disse, meri.:: 
tória - e merece a aprovação do Senado. - -

Pelos meus princípios; tereí de votar contra, como vou votar. Mas, 
acho que se o povo capixaba merece da Polícia a tranqüilidade do seu sono, 
a garantia de sua propriedade, a observação dos seus a tos públicos e a a tos 
cívicos-, tudo dentro de um respeito que a Polícia- Milítar tem mantido, 
acho que a melhor homenagem que o Senado podia prestar é: aprovar a 
construção- desse hospital. 

Por isso, Sr. Presidente, presto esta homenagem e, desgraçadamente, 
em virtude de meus princípios, terei que votárCOntra, e voto-.-candídãio à 
reeleição mas não tem importância. O meus objetivos são_outros, são 
princípios qi.J.e -defendo em virtude da aceleração da inflação que estâ nos 
trazendo dias difíceis e insuportãveis. Mas, a -Obra Ua Polícia, o Senado 
deve aprovar. Aqui estâ o Diretor do Serviço Médico, da Comissãõ"--que 
aqui se encontra presente, de Coronéis da nossa Polícia, homens que têm 
servido ao nosso Estado e que, hoje, vêm -bater à porta dO -Sen~_do;_qtie tem 
dado dinheíro para tanta coísã; Cles querem construir um hospital que não 
Se destina apenas à Polícia Militar, mas se destina aos habitantes daquela 
cidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o projeto 
de resolução. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o_projeto, ele irâ à Comissão" de Redação. (Palmas.) 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 129, DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado do·Espiritõ Santo a elevar, 
em Cr$ 804.707.188,23 (oitocentos e quatro milhões, setecentos 
e sete mil, cento e oitenta e oito cruzeiros e vinte e três centa
vos), o montante de sua divida consolidada interna. 

O Seriado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do Estado do Espírito Sã.n-to, nOs ter-mos do art. 
29 da Resolução n9 93. de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~ 
zado a elevar, em CrS 804.707.188,23 (oitOcentOs e qu-atro milhões, setecen
tos e sete mil, cento e oitenta e oito cruzõiros e vinte e trêS centavos) cor
respondentes a operações de crédito nos valores de Cr$ 188.71.5.000,00 
(cento e oitenta e oito milhões, setecentos e quinze mil cruzeiros) e Cd 
615.992.188,23 (seiscentos e--quinze milhões, novecentos e noventa e dois 
IJ;,lil, cento e oitenta e oito cruzeiros e vinte e três centavos), o montante de 
sua dívida consolidada interna, a fim de contratar empréStimos no valor 
total acima, junto à Caixa Económica Federal, esta nã qualidade de agen
te financeirO-ao FUndo -de Apoio ao Desenvolvjmento Social- FAS, desti
nados ao reaparelhamento das polícias militar e civil e à con~trução e equi-. 
pamento do hospital da Polícia Militar do Estado, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Centfãl do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requeri
mento que será lido pelo Sr. }9-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 181, DE 1982 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento Interno, requeremos 
inversão da Ordem do Dia a fim de_ que as matérias constantes dos itens 

22,46 e 35, sejam Submetidas ao Plenãrio em)69, 179 e -l89Tugares, respCc-. 
tivainen te. 

Sala das Sessões, 1• de setembro de !982.- Dulce Braga. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 22: 

Votação, em turno único, do Projeto deRe_solução n9 107, de 
1982 {apresentado pela Comissão de FinanÇas como conclusão de 
seu Parecer n9 549, de 1982), que autoriza a Prefeitura do Municí
pio de São Paulo a contratar empréstimo externo, no valor de 
US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte
americanos), destinado ao programa de investimentos urbanos, 
tendo 

· PARECERES; sobn•s 5Sú e}5T, de 1982, dasComis,õ.es: 
-de Constituição-e JustiÇa, pela constitucionalidadcie]Ud-

dícidade-; com vo·to vencido do Senã.dor Dirceu C3rdoso;- e 
-de Municfpios, faVorável. -

Em votação o projeto. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEú CARDOSO (Para encaminhar ã votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na noite de agonia que é esta noite, marcadª por tantos empréstimOS 
liberados pelo Senado, vai o Senado tomar conhecimento de um emprésti
mo de 40 milhões de dólares, que corresponde, na conversão dessa moeda 
para cruzeiros, a 8 bilhões de cruzeiros, o montanfe qUe- a Cas:i- da Moeda 
emitiu este ano. São Paulo já recebeu tantos empréstimOs hoje, Sr. Presi
dente, que seria iriteressante que, pelo menos, parássemos um pouco para 

- meditar neste_ enxurilho de empréstimos qUe terrios dado àquele poderoso 
estado. 

Assim, Sr. Presidente; o empréstimo que se destina ao programa de 
investimento urba'no na maior cidade do País, com arrecadação monstruo
sa, para fazer melhoramentos urbanos, é um desatino. 

Eu não sei quais são as combinações entre os dois Partidos- PMDB e 
PDS-- para vofar o empréstimo de 40 ffiilhÕes- de dólares numa noite de 
agonia- liberamos nãO sei quantos milhões- de dóiares e não sei qUantOs 
bilhões de cruzeiros, votamos mais 8 bilhões de cruzeiros, que correspon
dem a 40 milhões de dólares- para São Paulo, uma poderosa cidade que 
não precisa disto. 

Assim, Sr. Pr~sjdente, voto contra e vou pedir veríficação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa, requerimento 
que serã lido pelo Sr. }9-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 182, DE 1982 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c, do art. 310, do Re
gimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução 
n9 107/82, a fim de _ser feita na sessão de 2 do corrento. 

Sala das SessõCs, 19 de setembro de 1982.- José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- De acordo com a deliberação 
do Plenário, é a matéria retirada da Pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 46: 

Discussão, em turno único, do Projeto de ResolUção n9 15, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão 
de seu Parecer ..o11 42, de 1982), que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Juazeiro (BA) a elevar, em Cr$ 522.770.000,00 (quinhentos 
e vinte dois milhões, setecentos e setenta mil cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

dicidade; e 

PARECERES, sob n•s 43 e 44, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuri-

-de Municfpios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- (Para encaminhar a votação. Sem re
visão do orador.)-- Sr. Presidente, solicito a·v. Ex• o_obséquio de me pas
sar às mãOs o·projetõ. 

-
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Sr. Presidente, ternos normas de exigências em fe:Soluções do Senado 
que determinam seja feita urna programação para esses recursOs. E aqui 
diz apenas: implantação do programa Comunid.lâe Urbana para Recupe
ração Acelerada - piloto no Município ... e não discrimina. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favor-a.Velminte ao 
pleito por entendê-lo técnica e financeiramente viável não devendo seus 
encargos gerar maiores pressõés na execução orçamentária dos próximos 
exercíciOS.:. 

Quer dizer, tem a Prefeitura de apanhar o empréstimo. Mas a desti
nação é para implantação do programa comunidade urbana. Está no pare
cer da Comissão de Economia do Senado. 

Diz o Senador Lo manto que é para pavimentação de um bairro, obra 
genuinamente municipal. Sr._ Presidente. Calçamento de rua é obra da 
PrefeitUra. 

Então, Si'. Presidente, Juazeiro, no São FranCiscO, nã -Bahia, terra 
pela qual o ilustre Senador Lomanto Júnior morre de amores, depois da 
sua Jequié, Terrã onde Paraguassu gemeu de amores e os ecos falam de 
Moema, ainda. t a Bahia. Pois bem, é à Bahia que vamos destinar esses 
recursos.. 

Sr. Presidente, embora sejam recursos para infra-CstiU.tura da cidade 
de Juazeiro, manifesto~ine contrariamente ao projeto- ·e vou pedir verifi
cação de quorum, conforme pedi nos outros itens. 

Desejo homen_agear o Senador Lomanto l_únior, o criador do Partido 
Liberal, que vai revolucionar a vida política do País. Espero que S. Ex~, 
que tem todo o iilteresse, conduza a bancada do PDS e a Bancada do 
PMDB à aprovação deste projeto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- E~mvotação o proj~to. 
Os Srs. Senadores -que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso --Sr. Presidente, requeiro verifiCação de quo
rum. 

Solicito aos Srs. Senadores Que ocupem--os seus lugares para a verifi
cação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o nobre 
Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Naturalmente, com 
ressalva do Senador Lomanto Júnior. 

Corria vota o nobre Líder do- PMDB? 

O SR. ORESTES QUtRCIA - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre 
Líder do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã 
podem votar. (Pausa.) 

Nobre Senador José Sarney, posso pedir a V. Ex• que vote ou, então, 
contarei como quorum -a presença de ambos. 

( Procede~se à votação.) 

Votam ••siM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema -Agenor Maria
Alexandre Costa- Almir Pinto -Aloysio Chaves- Benedito Canelas
Benedito Ferreira- Dulce Braga- Eunice Michiles- Gabriel Hermes 
- Gílvan Rocha- Helvídio Nunes-- Jorge Kalulne- José Lins -:..;_- Ju
tahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Batista 
- Luiz Cavalcante- Martins Filho- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte 
- Murilo Badaró- Nilo' Coelho- Passos Pôr to- Pedro Simon- Rai-
mundo Parente - Tancredo Neves. 

Votam "NÃO" os Srs. Senadores; DirCeu Cardoso-:..._ FranCO Mcintoro. 

Abstêm~se de votar os Srs. Senadores: Álailo BarCelos- HeÍldque 
Santilo - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Sena
dores já votaram, vai-se proceder à apuração. 

Total de votos: 33; cOm dois S'enadores pelo Maranhão que não vota
ra~, 35. 

Aprovado o projeto. 
ApiovadO, o projeto vai à Comissão de Redação. 

~o seguinte ·o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 15, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juazeiro (DA), a ele~ 
var, em Cr$ S22.770.000,00 (quinhentos e vinte e dois milhões, 
setecentos e setenta mil cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitu~a Municipal de Juazeiro, Estado dã Bahia, nos 

termos do art. 29 -da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 522.770.000,00 (quinhentos e vinte e 
dois milhões, setecentos e setenta mil cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar um -empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco de Desenvolvímento do Estado da Bahia S.A., este 
na qualidade de agente financeiro âõ Banco Nacional da Habitação
BNH, destinado à implantação do Programa CURA/piloto, naquele Mu
nicípio obedecid,aS ãs condiçõés admitidãs pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em y!gor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 35: 

Votação, em turno, único do Projeto de ResolUção n9 15, de 
1982 (apresentado pela Comissão- âe EtPnomia- como Conclusão 
de seu Parecer n9 891, de 1982), que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de ltajibá(BA), a elevar, em Cr$ 57.881.000,00 (cinqUenta e 
sete milhões, oitocentos eoitenra e um mil cruzeiro.s), o montante 
de sua: dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n' 392 e 393, de 1982, das Comíssõe<: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri

dicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão anteriOr, tendo a sua 
votação sido adiada_ por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 

O Sr._Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encami· 
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao 
no~re Senador _Dirc~u Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs.- Senadores, ora as combinações se· 
rompem, ora se restabelecem. Nesse mar de inconstância e perturbação, o 
Senado vai votando indiferente a tudo isso. Vamos emprestar agora à Pre
feitura de Itajibá, na Bahia, um empréstimo de cinqUenta e sete milhões, 
oitocentos e oitenta e um: ·mn cruzeiros, com a seguinte destinação:_ .. cons
truç-ão e equipamento de Uni -Centio de Abastecimento" 

6. "Considerado todo o endividamento da Prefeitura 
Municipal de Itajibá (infra + extralimite +operação sob exame), 
conforme demonstra o quadro anterior seriam ultrapassados os 
tetos que lhe foram fixados pelos itens I e II do artigo 29 da men
cionada Resolução n9 62/75. 

7. Entretanto, o orçamento da Prefeitura Municipal de 
Itajibá para o ano em curso prevê a realização de receita de Cr$ 
119.400.000,00 (deduzidas as operações de crédito) e sua margem 
de poupança mostra~se superior ao maior dispêndio que a sua 
dívida consolidada interna apresentará após a realização da ope
ração pretendida. 

8. Destarte, a assunção de tal compromisso não deverá 
trazer à Prefeitura Municipal de Itajibâ mafores pressões na exe
cução orçamentária de seus futuros exercícios". 

Então, Sr. Presidente, a Prefeitura tem condições de solicitar o em
préstimo, e-inbora ultrapassada as suas condições. Votaremos contra e va~ 
mos pedir verificáção de quorum. 

Era o que tinha a dizer. 

O S:R. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o projeto 
de: resolução. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrrranecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso ~ Requeiro verificação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pediu verificação no
minal o Senador Dirceu Cardoso. 

Solicito ao Srs. Senadores qUe retomem seus lugares, para proceder--
mos à verificação de votação. (Pausa.) 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 
PMDB? 

O SR. HENRtQUE SANTILLO- Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores já 
podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à Votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: Aderbal Jurema- Agenor 
Maria- Alvaro Barcelos- Alexandre Costa- Almk Pinto- Aloysio 
chaves- Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana
Dulce Braga- Eunice Michiles- Franco Montoro-Gã.briel Hermes
Helvídio Nunes- Jorge Kalume- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas 
- Lomanto Júnior ......:. Lourival Baptista - Luiz Cavalcante - Martins 
Filho- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte- MurÜo Badar6- Nilo Coelho 
-Orestes Quércia - PassOs Pôrto - Pedro S_imort. 

VOTAM "NÃO" O SR. SENÀDOR: Dirceú Cardoso. 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha - Henrique 

Santillo - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Sena-
dores já votaram -vai-se proCeder à apuração. (Pausa. f 

O Sr. Lo manto Júnior - EU afnda não fundei o Partido Liberal... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Como? 

O Sr. Lomanto Júnior- O Senador Martins Filho disse que eu não 
fundei, ainda, o Partido Liberal... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Isso é uma idéia em ser 
de V. Ex• e do Senador Martins Filho. Na ocasião oportuna, serã levada 
em consideração. (Pausa.) 

Votaram }HM 32 Senadores e NÃO I. 
Houve 3 abstenções. 
Total de votos: 32; com 2 Senadores presentes no fundo do Plenário 

sem votar e mais um aqui na Mesa, 35. 
Aprovado o projeto. 
O projeto irâ à comissão de Redação, 

E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 75, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltajibá (BA), a ele
var, em Cr$ 57.881.000,00 (cinquenta e sete milhões, oitocen
tos e oitenta e um mil cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de I tajibã Estado da Bahia, nos ter

mos do art. 29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a elevar, em CrS 57.881.000,00 ( cinqüeritã e sete milhões, 
oitocentos e oitenta e um mil cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada interna, a fim de que possa contratar um empréstimO de igUal valor, 
junto à Caixa Económica Federal, mediante utilização de recursos do Fun_
do de Apoio ao Desenvolvimento Social, destinado_ à construção e equipa
mento de um Centro de Abastecimento, naquele município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Suspendo a sessão por 
4 minutos, por necessidade imperiosa de a Mesa colocar ordem nas solici
tações de inversão da Ordem do Dia. 

Estâ suspensa a sessão. 

(A Sessão é suspensa àS 20 horas e 46 minutos e reaberta às 
20 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está reaberta a sessão. 
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 183, DE 1982 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do Dia- a fim de que as matérias constantes dos itens 28, 
27 e 24, sejam submetidas ao Plenário em 19"", 20'1 e 2l<Jlugares, respectiva
mente. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1982.- José Lins- M urilo Ba
daró. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requeri
mento. 

Os Srs .. Senadores que o aprovam queiram permanecer s_entados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

so. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciaçãO da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 28: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 237, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão 
de seu Parecer n'?l.321, de 1981), que autoriza o Governo do Esta
do de Minas Gerais a elevar em CrS 6.359.985,826,47 (seis bilhões, 
trezentos e cinqüenta e nove milhões, ·novecentos e oitenta e cinco 
mil, oitocentos e vinte e seis cruzeiros e quarenta e sete centavos) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.322, de 1981, da Comissão: 
--de Constituição e Justiça, pela- constitlicion3lidade ejuri

dicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 
Em votação o projeto. 
Para en~at_TI:in~'!-r, concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardo-

O SR. DIRCEU CARDOSO- (Para encaminhar a votação, sem re
visão do orador.)~- Sr. Presidente, Srs. _Senadores: 

O Governo do Estado de Minas Gerais solicita empréstimo de 6 bi
lhões, 359 m-ilhões, 985 mil, 826 cruzeiros e 47 centavos, para a seguinte 
destinação: investimento dos programas de saneamento e energia elétrica 
e_.de transporte, obedecida as condições__do Banco Central do Brasil. 

Sr. Presidente!, é- um empréstimo V!Jlloso, com uma carga inflacio~ 
nária considerável, mas com a destinação que vemos: energia elétrica, 
transporte, saneamento. 

--Sou contra, voto contra, vou pedir verificação de {juorum, mas que o 
Senado dê a votação que o. projeto necessita. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o projeto 
de resolução. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Aprovado, pediu verifi-
cação de votação o Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

Solicito aos Srs. Senadores que retomem os seus lugares, para proce-
dermos à verificação de votação. (Pausa.) 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 
PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 
PDT? 
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O SR. ÁLANO BARCELOS- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores já 
podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

Votam ·~siM'' os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Álano Barcelos 
-Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Cha.v:es- Benedito Canelas 
- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Braga- Eunice Mi-
chiles- Franco Montoro- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João 
Lucio- Jorge Kalume- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães 
- Lenoir Vargas- Lo manto Junior- Lourival Baptista- Luiz Caval
cante- Luiz Freire- Martins Filho- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte 
- Murilo Badarô- Nilo Coelho -OrestesQuércia--=. Passos Pôrto- Pe
dro Simon - Raimundo Parente - Tancredo Neves. 

Vota ''NÃO" o Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha --Henrique 

Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs.~ Sena, 
dores jã votaram, vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram Sim 33 Senadores e Não 1. 
Houve 2 abstenções. 
Aprovado o projeto irã à Coni.issão de Rcdação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 237, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a çlevar em 
Cr$ 6.359.985,826,47 (seis bilhões, trezentos e cinqUenta e nove 
milhões, novecentos e oitenta e cinco_ nfiLe __ oitecentos e vinte e 
seis cruzeiros e quarenta e sete centavos) ó montão te-de sua dívi
da consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }'i' É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a ele

var, temporariamente, o parâmetro fixado pelo iterii IV do artigo 2'i' daRe
solução nç 62, de 28 de outubro de 1975, modifiCada pela Resolução n"' 93, 
de 11 de outubro de 1_9_76, ambas do Senado Federal, a fim de que possa 
emitir 5.738.661 (cinco milhões, setecentos e trinta eoitó mil e seiscentos e 
sessenta e um) Obrigações do Tesouro do Estado .d.e _Minas G~rais_-:
ORTN - Tipo Reajustável, equivalente a Cr5 6.359.985.826,47 (seis bi
lhões, trezentos e cinqUenta e nove milhões, novecentos e oitent.a -é cinco 
mil, oitocentos e vinte e seis cruzeiros· e Qtiai'eiltà e sete Centavos) o _mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Art. 2ç Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)~ Item 27: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 280, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão 
de seu Parecer n9 1.494, de 1981), que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 3.511.440.000,00 
(três bilhões, quinhentos e onze milhões, quatrocentos e qu-arenta 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•.s 1.495 e 1.496, de 1981, das Comissões: 
-de CQnstitulçào-e Justiça, pela constituciónalidade e jurf

dicidade; e 
-de Municípios, fa-vorável. 

Em votação _o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador DircCü _Caidoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - ~(Para encaminhar a votação. Sem 
reviSão do orador.)-- Sr. Presidente, Srs. SenádõrCs: 

Se querem aprovar, terão que ter calma e cansar também, comO estou 
cansado. Querem votar ·a favor, têril que cansar um pouquinho a mão para 
apertar o botão; eu tenhO que me levantar e falar; eles, é só aperta·ro botão 
com a mão. 

A Prefeitura Municipal de Belo Horizon_te solicita um empféstimo de 
3 bilhões, 511 milhões e 440 mil cruzeiros, para destinação em obras de sa
neamento da cidade e, princij:>almente, do Rio Arruda, que inunda fre
qUentemente Belo Horizonte, com conseqüências atê fatais. Uma parte 
deste empréstiino é destinada ao Rio Arruda, em Belo Horizonte. Implan
tação e melhorias de siStemas de drenagem que visem ao controle de inun-

dações em ãreas Urbanas. Portanto, o empréstimo de Minas é este. O agen
te financeiro é o Banco Nacional de Habitação. A destinação dos recursos 
estão aqui estabelecidas. Há uma lei autorizativa. Portanto, Sr. Presiden
te, o pedido de empréstimo de 3 bilhões, 511 milhões e 440 mil cruzeiros a 

- Belo Horizonte está enquadrado nas Resoluções de n9s 62 e 93 do Senado 
Federal. 

Sem_outrofunda~ento~ __ senão o de sercontra os empréStimos, vou vo
tar contra e -requerer ~erificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o projeto. 
Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados_. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

O sr.--Dircl!U ·cardoso- Sr. Presidente, peço verficação de votação. 

O SR: PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pede verificação nomi-
nal o Senador Dirceu Cardoso. 

Peço aos Srs. Senadores que tomem seus_ assentos, por favor. 
Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 
PMDB? 

O Sr. Henrique Santillo- QuestãO aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)~ Como vota o Líder do 
PDT? 

O SR. Ala no Barcelos - Sfm. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadoresjã 
pod_em votar. ( Pausq._j 

( P_roc;ede·se à votação.) 

Votam "SIM" os Srs. SenãdOres:_Aderbal iurema - Ãia:no BarceloS 
-Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Benedíto Canelas 
- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Braga- EuniCe Mi-
chiles- Franco Montara -Gabriel Hermes - Helvídio Nunes- João 
Lúcio- Jorge Kalume- José Lins --Josê Sarn~y- Jutahy Magalhães 
-Lo manto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Freire 
~-Martins Filho- Moacyr Dai la-:-- N,:pacyr Duarte- Murilo Badaró :......_ 
NilO-CoelhO- Oresíe_s Quercia ~_Passos Pôrto- Pedro Simon- R_ai-· 
. mundo Parente. · 

Vota "NÃO" o Sr\ -Senador: _Dfrceu Cardoso. 
Abstêm-se de votar os Srs. Seliadores; Gilvan Rocha - Henrique 

Santillo. ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram Sim 31 Sena· 
dores e Não 1. 

Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 34. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto apro-vado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 280, DE 1981 

Aut(lriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.......:.... 
MG a elevar em Cr$3.511.440.000,00 (três bilhões, quinhentos 
e onze milhões, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros) o ~on
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art.~ fo !O a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Mi
rias Gerais nos termos do art. 2'i' da Resolução n'i' 93·, de li_ de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a.elevar em Cr$ 3.511.440.000,00 (três 
bilhões, quinhentos e onze milhões, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contra
tar empréstimos no valor global acima, junto às seguintes instituições fi
nanCeiras: Banco de Crédito- Real de Minas Gerais S.A.: Cr$ 
1.755.720-."000,00; Caixa: Económica do Estado de Minas Gerais; CrS 
877 .860.000,00; e, Banco de Desenvolviinento_ de Minas Gerais: CrS 
877.860.000,00 estes na qualidade de agentes financeiros do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinados à aplicação no subprograma FI
DREN- financiamento efou refinanciamento para implantação ou me-
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lhoria de__ sistemas de drenagem que vis_em ao controle de inundações em 
áreas urbanas daquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta resolução c_ntra cm Vigor na- dã.ta de SUa publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 24: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 261, âe 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão 
de seu Parecer n~' 1.435, de 1981 ), que autoriza o Go"verno do Esta
do de Minas Gerais a elevar em Cr$ I .394.84l.410,46 (um bilhão, 
trezentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e quarenta e um 
mil, quatrocentos e dez cruzeiros e_ quarenta e seis centãvos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.436 e 1.437, de 1981, da Comissão; 
-de Constituição e Justiça- fP Pronunciamento: solici

tando informações complementares do Governo do Estado de Mi
nas Gerais e do Banco Central do Brasil, com VQtO ven_cido do Se
nador Hugo Ramos; 2P Pronunciamento (atendidas !:J.S infor
mações): pela constitucionalidade e juridicidade. 

Em votação o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Agora é a vez de Minas Gerais- agora é a alma de Minã.s~ como diz o 
nosso Senador- alma de Minas: 3 empréstim"os seguidos. 

Sr. Presidente, solicito a V. Ex• que me encaminhe, por gentileza, o 
projeto. 

Aqui está: 

... de Minas Gerais a elevar em ÇrS 1.394.841.410;46 (um bilhão, 
trezentos e noventa e quatro milhões, oitocentoS e·quãrenta e um 
mil, quatrocentos e dez cruzeiros e quarenta e seis centavos) 

Sr. Presidente, tanto empréstimo, quando isso se derramar nos jornais 
pelo País, há muita autoridade financeira que vai perder o sono- não sou 
só eu- cansado de resistir aos empréstimos. V. Ex•s não sabem de nada e 
nem eu posso contar, perco até o fim, mas não pOsso co-ntar-. Há muita gen
te acima de nós, responsável pela vida financeira do País, que não vai dor
mir hoje -por causa dessa derrama que o Senã.do está fazendo hoje. Mas fica 
por aqui mesmo e eu não vou citar quem é, nem o que disse, nem nada, nã6-
preciso dizer e ninguém sabe do que se passa e do que está acontecendo. 

Portanto, Sr. Presidente, Belo Horizonte pede mais um bilhão, isso é 
canja para o Palestra, o Palestra é a seleção PDS/PMDB, o Palestra do Se· 
nado. Portanto, Sr. Presidente, um bilhão e cem milhões ê canja para o 
Palestra, a seleção PDSjPMDB não tem mais parâmetio de 50 ffiil, nem 
dólar, nem coroa, é externo, íriterno, fniernacional, planetáorlO, tudO vale ·e 
tudo sai. Mas há pessoas que vão ficar preocupadas com a derrama que o 
Senado está fazendo, pessoas importantes, não é gente dá OposiçàÕ, não! 
O pessoal da Oposição está votando isso, é dinheiro que vai ser jogado con
tra nós, mas não tem importância. Tenho ouVido nos comícios do meu Es
tado que tenho tido uma posição certa, o povo não quer esSes érilpréSiimos, 
mas nos outros Estados a Oposição é diferente, em Goiás, Mato Grosso, no 
Rio Grande do Norte, Ceará etc, a minha é diferente. Mas, vamos ver 
quem vai voltar para o Senado, se os que emprestam ou os que não empres
tam. Estou vendo que a cOisa está muito difícil, mas vamos ver. 

Sr. Presidente, sou contra o empréstimo e pedirei verificação de quo-
rum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o Projeto 
de Resolução n~' 261. -- --

Os Srs. SenadOres que o aProvam- quriira-m permanecer sentados. 
(Pausa. I 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requdro vúificaÇiíO de q-UO~ 
rum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pede verificação no mi· 
nal o nobre Senador Dirceu Cai'doso. 

Solicho aOs Srs. Senad6ies-que ocupem os seus lugares para a verifi
cação nominaL (Pausa.) 

Como_ vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 
PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jure ma- Agenor Maria
Ã!ano Barcelos- Alexandre Costa - Almir Pinto - Aloysio Chaves
Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Eunice Mi
chiles --Franco Montoro - Gabriel Hermes - Helvidio Nunes- João 
Lucio- Jorge Kalume- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães 
- Lenoir Vargas- Lourival Batista- Luiz Cavalcante- Luiz Freire
Martins Filho- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte_- Muri!o Badaró
NÚo Coelho - Orestes Quércia - Passos .. Pôrto - Pedro Siin~n - Rai
mundo Parente- Tarso- Dutra. 

Vota "NÃO" o Sr. Seitador: Dirceu"Cardosci-. 

Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha - Henrique 
Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Todos os Srs. Senado-
res já votaram? 

A Senadora Dulce Braga contará para quorum. 
Vou tomar o resultado. 
Votaram 36 Srs. Senadores~ 
Votam Sim 33 Srs. Senadores e Não I. 
Ho_uve 2 abstenções. 
-Aprovado. 
-0 projeto vaf a-Comissão de Redação . 

É o seguinte o projeto --aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 261, DE 1981 

Autoriza o _Governo do Estado de Minas Gerais, a elevar 
em Cr$ _I .394.84~.4~0,4~ (um bilhão, trezentos e noventa e qua
tro milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e 
dez cruzeiros e quarenta e seis centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 111 É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 
da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autoriza
da a elevar em CrS 1.394.841.410,46 (um bilhão, trezentos e noventa e qua· 
tro milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e dez cruzeiros e 
quarenta e seis centavoS) o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igua] valor, junto ao Banco 
de Crédito Reãr de Mii1a~s Gerais S.A., is te ric:tqu-alidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, destinado_à execução de obras de 
drenagem e canalização dÕ Ribeirão Arrudas, no trecho da área Central de 
Belo~ Horízonte-MG (Subprograma FIDREN-BNH), obedecidas as con· 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requeri· 
mento que serã lido pelo Sr. )9-Secretário. 

É lido e aprovado o seguínte 

REQUERIMENTO No 184, DE 1982 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do Dia a fim de que as matérias constantes dos itens 9, 4, 
lO, 12 e 3_4, sejam submetidils ao Plenário em 229, 23S', 24~', 259 e 269 lugares, 
respectivamente. 

Sala das Sessões, 19 de setembrq de 198~.- Henrique Santillo- Jo
sé Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Aprovado o requeri· 
mento, passamos à votação da matéria. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O nobre Senador Dir· 
ceu Cardoso p~d!u verificação de votação. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
Como vota o nobre Líder do PDS? 

... 
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O SR. NILO COELHO- Sim . 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o nobre 
Líder do PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o nobre 
Líder do _PQT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã 
podem votar. 

Votam .. SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jure ma -Agenor Maria
Âlano Barcelos -Alexandre Costa - Almir Pinto·- Aloysio Chaves
Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana-:- Dulce Bra~ 
ga- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Henrique 
San filio- João Lúcio- Jorge Kalume- José Lins- José Sarney- Ju~ 

tahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lourival Baptista:...._ Luiz Cavalcante 
- Luiz Freire- Martins Filho- MoacyrDalla- Murilo Badaró- Nilo 
Coelho- Orestes Quércia- Passos Pô.rto- Pedro Simon- Raimundo 
Parente- Tarso Outra. 

Vota NÃO O Sr. Sen3.dor: Dirceu Cardoso. 
Abstém-se de votar o Sr. Senador: Gilvari Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 32 Srs. 
Senadores e NÃO 1: 

Houve uma abstenção. 
Total: 34 votos. 
Aprovado o requerimento, passamos à Ordem do Dia, na seqUência 

que começa pelo item 9. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 9: 

Votação, em turno únicó, do Projeto de Resolução n<? 30, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão 
de seu Parecer n<? 178, de 1982), que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araguaína (GO) a elevar em Cr$. 159.638.841,00 (cento e 
CinqUenta e nOVe milhÕeS, SeÍSCentciS e trÍi"Jta e 0"it0 mil, OitocenM 
tos e quarenta e um cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERES, sob nos 179 e 180, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade eju

ridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso.;. e 
-de Município, favorável. 

Em votação o. projeto. 
Os Srs. Senadores que o ãprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão ·de Redação ..... 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 30, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a 
elevar em Cr$159.638.841,00 (cento e cinqüentil milhões, seis
centos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l<? É a Prefeitura Municipal deAraguaína, Estado de GoiáS,- nos 
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 159~638.841,00 (cento e cinqüenta e 
nOVe milhÕeS, SeisCentoS e trinta e Oito miJ; OÍtOCCDtOS e quar"erita e· Um CrUM 
zeiros) o montante de sua dívida consolidade interna~ a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caix3 ·Econômic"a FedeM 
ral, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da HabiM 
tação (BNH), destinado à implantação do Projeto CURA- Comunida<le 
Urbana para Recuperação Acelerada, na área do Neblina, naquele Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco" Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 4: 

Votação; em turno úrfko, do Projeto de Resolução n<? 25, de 
1982 (apresentado pela ComTs.são de Economia como conclusão 
de seu Parecer n<? 145, de 1982), que autoriza a Prefeítura Munici
pal de Alexânia (GO) a elevar em CrS 7.279.000,00 (sete milhões, 
duzentos e setenta e nove mil cruzeiros)o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob- nos 146 e 147, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuri

dicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso, e 
-de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto, em tUi'no ú"nico. 
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro verificação noniiilã.l. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- S. Ex• o Sr. Senador 
Dirceu Cardoso reQuereu vetificaçào nominal. 

Os Srs. Sertaâores, por favor, preparem-se para votação nas suas ban-
cadas pióprias. -

- Como vota, o nobre Líçier do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o nobre 
Líder do PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -A questão é aberta, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre 
Líder do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã 
podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema-Agenor Maria
Ãlano Barcelos- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves
Benedito Ferreira- Bernardino Viana -·Dulce Braga- Eunice Michiles 
-Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Henrique Santillo- João Lúcio 
-·Jorge Kalume- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Le-
noir Vargas- Lo manto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante
Luiz Freire- Martins Filho- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Nilo 
Coelho - Orestes Quércia - Passos Pôrto- Pedro Simon- Tarso DuM 
tra~ 

Vota "NÃO" o Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 
AbstémMse de votar o Sr. Senador: Gilv.an Rocha. 

O SR. PRESU>ENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Sena-
do"res já votaram, vai-se ptoúder à a-puração. (Pausa.) 

Votaram SIM 31 Senadores e NÃO I. 
Houve uma abstenção. 
Total: 33 votos. 
Contando para quorum o voto do Senador Benedito Canellas, e o voto 

do Presidente, 35. -
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de R~dação. 

Ê o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 25, DE 1982 

Aut;riza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a ele
var em Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e 
nove miJ cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Alexânia, Estado de G01ás, nos 

termos do art. 2~' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e 
setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter
na, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à 
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Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do 'Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desdnado à construção de 
galerias pluviais, ·nacj:tiele Município, obedecidas as CõildiçÔes adrriitidas 
pelo Banco Central do Brai1, no respectivO processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - llem 10: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 80, de 
1982 (apresentado pela ComiSs-ão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 423, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três 
milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e três mi
lhões, trezentos e setenta e um mil, trezentõ.s e vinte e Oito cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 424 e 425, de 1982, das Comissões: 
-de Consmuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade; e 

sa.) 

- de Município, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer sentados. (Pau-

Aprovado .. 

O Sr. Dirceu CardosJ2 - Sr. Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se proceder à verifiM 
cação solicitada. 

Solicito aos Srs. Senadores que retomem os seus lugares, para proceder-
mos à verificação de votação solicitada. 

Como vota o Sr. Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, a questão é em aber-
to. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jâ po
dem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

Vota_m "SIM" oS Srs. Senadores: Aderbal Jurema ....:..- ~gerior Maria
Ãlano BarCelos- Alexandre Costa- Almir Pinto - Aloysío Chaves- Be
nedito Canelas- Benedito Ferreira:- -Bernardino Viana~ Dulce Braga
Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Henrique Santillo 
-João Lúcio- Jorge Kalume- José Lins- José Sarney- Jutahy Maga
lhães- Lenoir Vargas- Lomanto Júriior- Lourival Baptista-- Luiz Ca
valcante- Luiz Freire- Martins Filho- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte 
- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Orestes Quéi'ci:i- Passos Pôrto- Pe
dro Simon - Raimundo Parente - Tarso Outra. 

Vota "NÃO" O Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 

Abstém-se de votar o Sr. Senador: Gilvan Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
jã votaram, vai-se proceder à apuração. 

Votaram "SIM" 34 Srs. Senadores e "NÃO" I. 
Houve uma abstenção. 
Total: 36 votos. 
Aprovado. 
O projeto irã à. Corili:Ssãó de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 80, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) 
a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três milhOes, trezen~ 
tos e setenta e um mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art.. 19 É a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO), nos termos 

do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, 

autorizada a elevar em Cr$ 43.371.-328,00 (quarenta e três milhões, trezentos e 
set_enta-e um mil e-trezentos e vinte e oito cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim dé que possa contratar empréstimo atê o valof glo
bal acima, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente fi
nanceirO do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal- FAS, destinados 
à construção de galerias pluviais, guiãS; sarjetas, lavanderias públicas, aqui
sição de equipamentos para coleta de lixo e construção de unidades escolares, 
naquele Município, obedecidas- as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo pro-cesso. 

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

O SR. PRESIDENTE ()arbas Passarinho) - Item 12: 

Votação, em turno úriicO; do Projeto de Resolução n9 221, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu _l)areçer n9 1.276, de 1981), que autoriza o Governo cio Estado 
do Ceará a elevar em CrS 25.239.000,00 (vinte e cinCo mílhões, du
zentos e trinta e nove rriil cruzeifõs) o montante -de sua dívida conso-
lidada, tendo · 

PARECER, sob n' 1.277, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitudonalidade ejuridici

dade. 

Em votação o projeto, em turno único. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do oradoi-.) -.=. Sr. Presidente e SrsL Senadores: 

O Estado do Ceará solicita etri{)réstimo no valor de I bilhãO, i84 milhões 
e 934 cruzeiros, devo dizer a V. Ex's, Si'. Presidente e Srs. Senadores, que o 
Estado que mais solicitou empréstimos; aqui, foi o Estado do Ceará. 

Nenhum Estado, nem São Paulo, que constrói o metrô, nem os outros 
que têm mais pi"ogranias pedem emprêS:timos cOmo O Estãdo do- Ceará. Aqui 
tem mais um. A destinação a esta: a execução de obras, visando aO controle 
de iÔundações em núcleos urbanos. SÓ isso. . 

Não diz nada mais, só isso aí, visando o controle de inundações em nú
cleos urbanos. 

Quer dizer, um Estado tãO'castígado pelas secas ·agora e.stá tendo inun
dações; a inundação vai ser ê de votos em cima do PMDB. Sr. Presidente, e 
tomara que isso aconteça, uma força que nos dê para mostrar que este dinhei
ro que estamos liberando, ·a 75 dias das eleições, uma parte dele vai ser empre
gada contra o P_MDB. A informação é essa. 

Quero, Sr. PreSidente, le~, para constar nos Anais o seguínte: 

"Dirceu, fui bem atento ao encaminhar Fortaleza, 
Apesar de ser contrário, não nego sua nobreza. 
A nossa velha amizade continua aquela beleza.'' 

Isso é do nosso vate e-membro dã Mesa que preside os nossos trabalhos. 
O Senador Almir Pinto nos brindou com esse verso. 
Sr. Presidente, quero registrar, entãO: o Estado que mais pediu emprêsti

mo ê a terra natal do ilustre Senador José Lins. Bateu o_ recorde. Todo o di
nheiro, Fortaleza, municípios do interior, e lá com outra observação, o nosso 
candidato também pede que se aprove os emp-réStimos. Agora não sei o que 
eles vão resolver na boca da urna. Os que pedem e os que vão ser esmagados 
pelo poder do dinheiro. 
-----~ou contra e vçu pedir verificação de votação. 

sa.) 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem.') 

0- SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

O Sr. Dirceu CardOso- Requeiro verificação nominal, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pede verificação nominal 
o Senador Dirceu Cardoso. 

Sofícito aos Srs. Senadores quer_etomem seus lugares, para procedermos 
à verificação de votação. (Pausa.) 

Como Vóta o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -"Como vota o Líder do 
PMDB? 

• 

-· 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã po
dem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

Votam .. SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema --Agenor Maria
Alano Barcelos- Alexandre Costa- Almir Pin_to- Aloysio Chaves- Be
nedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Braga
Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio- Jorge Kalume- José 
Uns- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas....;... Lourival Bap
tista- Luiz Cavalcante- Luiz Freire- Martins Filho- Moacyr Dalla
Moacyr Duarte- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Orestes Quérci<i .:..._ Pas
sos Pôrto - Pedro Simon - Raimundo Parente - Tarso Outra. 

Vota "NÃO" o Sr. Senador: DirceU Cardoso 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha - Henrique San

tillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho),...- Se todos os Srs. Senadores 
jã votaram vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram "Sim" 31 Senadores e ••Não" 1. 
Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 34. 
Aprovado. 
O prOjetO Irá à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 221, DE 1981 

Autoriza o GOverno do Estado do Ceará a elevar, em Cr$ 
25.2394000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 É o Governo do Estado do Ceará, nos termos- do art. 29 da Re
solução nO? 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a_ele
var, em CrS 25.239.000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao-Desenvolvi
mento Social- FAS- destinado à implantação do Centro Social Urbano 
do tipo •'B" no Distrito de Maracanaú, Municíp"io de Maranguape, naquele 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco· Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passa.rinho) - Item 34: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 72, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 382, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Guarapari (ES) a elevar em Cr$ 309.072.881,25 (trezentos e nove 
milhões, setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um cruzeiros e vitl
te e cinco centavos) o montante de sua dívída consolidada, tendo 

PARECERES: sob nos 383 e 384, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Concedu a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU ~CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Vejam a moral. Vou votar contra o meu Estado, contra o município da 
minha área, onde sou candidato. Se voto contra os outros, voto contra o meu 
também. Mas não tem importância. 

Sr. Presidente, descendo o rio, como disse, da reeleição, ·vamos votar 
contra o projeto a Guarapai'i. Na minha área, onde fiz um comício hâ pouco 
dias, um dos grandes comícios da nossa campanha. E onde disse: fui contra, 
porque aqui no município de Guarapã.ri a articulação de um sistema de gasto 
de dinheiro é algo inexplicável e violento. 

Para a destinação dos recursos, execução do Prqjeto Cura--na área piloto. 
Esse sim, vai ser um dinheiro empregado contra o PMDB de Guarapafi, por 

que lá não hâ muita diferença entre o dinheiro da Prefeitura e o dinheiro que 
se usa para coagir e para ganhar eleição. 

Portanto, Sr. Presiderite, se votei contra os projetes dos outros, também 
voto cOntra os meus. Tenho, portanto, uma posição moral, que defendo de 
qualquer maneira. 

Guarapari, Sr. Presidente, é um dos municípios mais prósperos dO nosso 
Estado, uma cidade, hoje, de algumas dezenas de milhares de habitantes, pólo 
do sistema tuiíStico do nosso Estado e hoje uma praia procuradfssima por 
brasileiros de todos os quadrantes, e de vários Estados brasileiros, com um 
progresso acentuadíssimo e com projeção de se tornar, cada dia, uma cidade 
maior, com mais at~ações 3.os turistas Que a prOcuram. . 

O empréstimo que Solicita, de 309 milhões, à Prefeitura, com a desti
nação de implantação, como disse aqui, do Projeto CURA, de uma área pilo
to. Nem se menciona, nem se identifica, nem se localiza nada. O Senado quer 
emprestar, empresta, como está hoje nessa fãina de emprestar. 

Sr. Presidente, diz aqui a fundamentação do Banco Central: 

"'Considerado todo o endividamento da Prefeitura (intra + eX- · 
tralimite sob exame), conforme demonstra o quadro anterior, se
riam extrapolados os tetos que lhe foram fixados." 

Portanto, está tudo ultrapassado, mas empresta-se. 
O orçamento é endereçado para o ano em curso e prevê a realização da 

receita de noventa e um milhões, e sua margem de poupança é de vinte e seis 
milhões. 

Assim, Sr. Presidente~- Guarapari"ve~ b~scar esses rec~rsos para a im~ 
plantação do Projeto CURA na área-piloto, que ninguém sabe onde fica, 
nem nós que a conhecemos, não localizamos essa -área-piloto. Mas, como o 
Senado hoje está liberãraemais, e quando nós dermos a soma do dinheiro já 
liberado, muito Senador va:i ficar pesaroso de ter dado tanto dinheiro de uma 
vez, nessa hemorragia que estamos assistindo, com o· dinheiro do povo. 
Como diz o ditado: .. quando a pólvora é alheia, o tiro é grande"; quando a 
pólvora é do Governo, o tiro é grande". O dinheiro é do Governo, é do povo; 
então, vamos soltar o dinheiro, emprestai' e desvalorizá-lo, pois isto não tem 
importância nenhuma. 

Assim, Sr. Presidente, sou contra empréstimos a Guarapari e vou pedir 
verificação de quorum. Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o projeto de 
resolução. 

Os Srs. Senadores que o. aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Requeiro verificaç_ão nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Requereu verificação no
minal o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Solicito os Srs. Senadores que tomem seus assentos, para a votação no-
minal. 

Como vota o nobre Líder do PDS'? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PMDB? 

O SR. HENRJQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o ~nobre Líder 
do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã po

dem votar. (Pausa.) 

Votam "SfM" os Srs. Senadores: AdCrbal Jurema- Agenor Maria
Ãlano Barcelos- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Benedito Canelas- Be~ 
nedito Ferreira - Bernardino Viana - Dulce Braga - Eunice Michiles -
Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio- Jorge Kalume- José 
Lins- José Sarney- Jutahy Maga_lhães- Lenoir Vargas- Lourival Bap
tista- Luiz Cavalcante- Luiz Freire- Martins Filho- Moacyr Dalla
Moacyr Duarte - Nilo Coelho - Orestes Quércia -Passos Pôrto- Pedro 
Siffion - RaimundO Parente - Tarso Outra. -

Vota "NÃO" o Sr. Senador: DirceU Cardoso. 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha- Henrique San

tillo. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Se todos os Srs. Senadores 
jâ votaram, vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram Sim 30 Senadores e Não 2. 
Houve I abstenção. 
Total de votos: 33. Com o meu voto, são 34. 
O projeto de resolução está aprovado e vai à red.ição final. 

É o seguinte o projeto de resolução aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 72, DE !982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapari (ES) -a elevar em 
C~ 309.072.881,25 (trezentos e nove milhões, setenta e dois mil, oito
centos e oitenta e um cruzeiros e vinte e cinco centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' E: a Prefeítura Municipal de Guarapari,'EstaàO do Espírito San

to, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Se
nado Federal, autorizada a elevar em CrS 309.072.881,25 (trezentos e nove 
milhões, setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um- cruzeirOs e vinte e cinco 
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar operação de crédito de igual valor, junto ao Banco do Estado do 
Espírito Santo S.A., este na qUalidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação, destinada à execução do Projeto CURA na ''Área Piloto'', 
daquele Município, obedecidas as condiÇões admitidas Pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)-Sobr_e a mesa, requerimen
to que serâ lido pelo Sr. 1"'-Secretârio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 185, DE 1982 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inver
são da Ordem do Dia, a fim de que as matérias constantes dos itens n"'s. 16, 
17, 18, 19, 20, 2, 15, 31, 32, 13 e 36, sejam submetidas ao Plenário em 27', 28', 
299, 30"', 319, 329, 33"', 349, 359, 36"', 37"', respectivamente. 

Sala das Sessões, I"' de setembro de 1982. - Dulce Braga - Alexandre 
Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen
to de inversão. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. ( PauM 
sa.) 

O Sr. Dirceu Cardoso - Peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu 
Cardoso. para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, sou contra tambêm essa inver
são. Nós estamos cansados, indo à luta nessa seqUência. Para que colocar uns 
na frente dos outros agora? 

Sr. Presidente, sou contra e vou pedir verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen-
to. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, qudrã:ffi permaneCer Sen-tados. (Pau-
sa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço verificação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Aprovado, pediu verifi
cação nominal o Sr. Senador Dirceu Caidoso. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito aos Srs. Senadores 
que retomem os seus lugares, para procedermos à verificação nominal. (Pau
sa.) 

ComO- vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCEWS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jâ po
dem votar. (Pausa,) 

(Procede-se à votação.) 

yotam .. SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Agenor Maria
Álailo Barcelos -Alexandre Costa - Almir Pinto --Aloysio Chaves- Be
nedito Canelas - Benedito Ferreira - Bernardino Viana - Eunice Michiles 
-Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Henrique San~illo- João Lúcio
Jorge Kalume - José Lins - Josê Sarney - Jutahy Magalhães - Lenoir 
Vargas ~ Lomanto Júnior- Lourival Baptista --Luiz Cavalcante- Luiz 
Freire - Moacyr Dallã.- Moacyr Duarte-- Murilo Badaró-Nilo Coe
lho -Orestes Quércia- Passos PôrtO- Pedro Simon - Rãimundo Paren-
te. 

Vota "NÃO" o Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 
Abstém-se de votar o Sr. Senador: Gilvan Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
já votaram, Vai-se proceder à. ápuração. (Pausa.) 

Votaram "-sim" 31 SeD.adores e "Não", 1. 
Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 33 
Com o voto do Presidente, são 34 votos. 
Está aprovado o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passamos à Ordem do 

Dia, como estabelecido pelo requerimen_to_ de inv~rsão. 

Item 16: 
Votação, em turno único, do Projeto dé Resolução n~' 188, de 

1981 (apresentado pela Comissão de Economia cOrno conclusão 
de seu Parecer n9 1.1 16, de 1981 ), que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.435.641.087,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e cinto mi-

--_ Jhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e sete cruzeiros), 
tendo 

PARECER, sob n• 1.117, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e ju

ridicídade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

A matéria constou da Ordem do Dia do dia I 5 de janeiro de 1982, ten
do sua votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Peço a palavra para encaminhar a votação, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardosõ, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CAifDúSO (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uma alta figura financeira me disse, no meu gabinete, que não sabe 
como o Brasil tem que arranjar tanto dinheiro para essas coisas. Um bi
lhão, 435 milhões, 641 mil e 87 cruzeiros. Pessoas interessadas, e empresas, 
que assistiram o desenrolar deste debate desde ·as 10 horas da manhã, tive
I-am ocasião de Se manifestar, dizendo que a nossa atitude é cOrreta, contra 
esses empréStimOS. Eles têm interesse porque as- estatais, os Governos dos 
Estados estão quebrando as empresas, porque não pagam e as empresas 
têm um volume imenso de dinheiro para receber. Só de juros é ·uma coisa 
brutal. Estão quebrando as empresas; hâ uma grande empresa que confes
sou: nós temos a receber perto de 200 milhões de dólares das estatais do 
País. Rebentam com elas, quebram as empresas, quer dizer, esse triunfa
lismo de fazer tudo ao mesmo tempo vai Quebrar muita gente, esses des
graçados empresárioS, que estão fazendo ess~ -serviço a pedido de governa
dores, de estatais e do _Governo Fe-deral, estão tendo uma derruição dos 
seus recursos, do seu capital de giro e alguns estão à margem de situações 
seriíssünas de insolvabilidade, em virtude da falta de pagamento, de atra
so de pagamento. Esta é a situação dramática, Srs. Senadores, e podem fi
car certos disso: o Brasil não vai ter condições, tal a situação nos três dígi
tos da inflação em que nós estamos outra vez, não sei para onde estamos 
caminhando. Mas, querem emprestar, podem emprestar. 

A-ssim, Sr. PreSidente, Da. Dulce que está tão saltitante, parece uma 
borboleta adejando no plenário, está mãis uma vez levando I bilhão, qua
trocentos e trinta e cínco milhões deste Senado cansado de votar, cansado 
de emprestar, cansado de conceder, cansado de aprovar, um Senado can
sado. 

-{§ 
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Dona Dulce Braga estâ de parabéns. Assim, Sr. Presidente, sou contra 
o novo empréstimo e pedirei verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores que 
aprovam o projeto queiram -perm~füecer senta-dos. (Pausa.) 

Aprovado o projeto de resolução-, foi pedida verificaçãO nominal pelo 
Sr. Dirceu Cardoso. 

Os Srs. Senadores, por obséquio, tomem seus assentoS i:ridividuais 
para votação. 

Como vota o nobre Líder do PDS?.( Pausa.) 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Como vota o nobre 
Líder do PMDB? (Pausa.) 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o nobre 
Líder do PDT? (Pausa.) 

O SR. ÁLANO BARCELOS --- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs.Senadoresjá 
podem votar. (Pausa.) 

Há quorum para votação. 

(Procede-se à votação e/etrônica.) 

Votam ··siM" os Srs. Senadores:Aderbal Jurerria-Agenor Maria
Álano Barcelos - Alex3ndre Costa - Almir Pinto --Aloysio ChaVes
Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Bra
ga-'- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio 
-Jorge Kalume-José Lins- José Sarney- Lenoir Vargas- Lourival 
Baptista - Luiz Cavalcante - Luiz Freire-Martins Filho - Moacyr 
Dalla- Moacyr Duarte- M urilo Badaró- Nilo Coelho- Orestes Quér
cia- Passos Pôr to- Pedro Simon- Raimundo Parente-- Tafso Dutra. 

Vota "NÃO" o Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 
Abstêm-se de votar os Srs. _Senadores: Gilvan Rocha - Henrique 

Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos o> Srs. Sena-
dores jâ votaram vai.::se -proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram Sim 31 Senadores e Não I. 
Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 34. 
Apro_vado. O projeto vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aproVado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 !88, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.435 .. 641.087,00 (um bi
lhão, quatrocentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e qua
renta e um mil e oitenta e sete cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 1:. o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da 

Resolução n"? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a 
contratar uma operação de crédito nO valor de Cr$ I .435.641.087,00 (um 
bilhão, quatrocentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um 
mil e oitenta e sete cruzeiros) juntO ao Banco de Desenvolvimento do Esta
do de São Paulo SA., este na qualidade de agente financeiro do Ba-nco Na
cional da Habitação (BNH), destinado a a porte de recursos ao Programa 
de Controle da Poluição Industrial- PROCQP, a serem aplicados princi
palmente na Região Metropolitana de São Paulo, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 17: 
Votação, em turrio úníco, do Projeto de Resolução nº 184, de 

1981 -(apresentado pela Comissão de Economia como-conclusão 
de seu Parecer nºl.IOO, de 1981), que autoriza o governo do Esta
do de São Paulo a elevar em Cr$ 393.810.000,00 (trezentos e no
venta e três milfi.õ.es, oitocentos e dez mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.101, de 1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade, 
com voto vencido do _Senador Hugo Ramos. 

Em votação o projeto. 
O.Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra para_ encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, com este empréstimo, São Paulo passa o 
Ceará; "isto é demais! Um Estado rico, poderoso, ... 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, vou dar um dado aqui. São Paulo obteve 
hoje Cr$ 8.705.457.489,00 e mais 250 milhões de dólares._ 

Portanto, 250 milhões de dólares são quanto? São 5 bilhões de cruzei~ 
ros, com mais 6, são 11 bilhq_e~_de cruzeiros, mais do que a Casa da Moeda 
jã emitiu este ano. 250 milhões de dólares. nem sei fazer esta conta, as
sim ... 

(Trocam-se à partes sim'u/tâneos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço ao Srs. Senadores 
que absten_l!am de aparter o ora_dor que está encaminhando votação. Se 
houver necessidade de uma máquina de calcular é preferível aos apartes. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, 58 bilhões de cruzeiros! 
Eu não entendo por que V. Ex•s, desculpem-me, são indiferentes a isso, 
porque issO tem conseqUência às trágicas, 58 bilhões de cruzeiros, Sr. Pre
sidente, sô hoJe, na noite de agonia, na noite mais cara~~· 

Sr. Presidente, dizem no meu Estado: isso é dinheiro para desbotar ja
buticaba. SãO. quãse 5 ve.ieii O que O GÓverno jâ erhitii.l este anõ, nUma no i-:. 
te só. 

Assim, Sr. Presidente, infelizmente, Dona Dulce, aqui no Plenârio, es
tá-levando o Senado ao desespero, qual falena, que bate as asas e estã le
vando 58 bilhões no dia de hoje. Seis vezes mais do que o Governo emitiu, 
ofiCialmente, o Banco Central e a Casa da Moeda emitiram em 1982. 

Veja isso, Sr. Presídente. Voto contra e vou requerer verificação nomi
nal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito aos Srs. Sena-
dores que retomém seus lugares, -para procedermos à nova verificação de 
votação. (Pausa.) 

Como vota o nobre _1_í9_!:_r do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o nobre 
Líder do PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, a questão é em 
aberto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Sr. Líder 
do PDT? 

O SR. ÃLANO- BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores já 
podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

Votam .. SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jure·ma-Agenor Maria
Ãlano Barcelos -Alexandre Costa - Almir Pinto - Alo_ysio Chaves -
Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Bra
ga- Gabriel Hermes- Helv1dio Nunes- João Lúcio- Jorge Kalume 
- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lo
manto Júnior- Lourival Baptisfã.- Luiz Cavalcante- Luiz Freire
Martins Filho - Moacyr Dalla - Moacyr Duarte -- Murilo Badaró -
Nilo Coelho - Orestes Quércia - Pass__os Pôr to --Pedro Simon- R ai~ 
mundo Parente - Tatso Dutra. 

Vota "NÃO"_ O Sr. Senador: Dirceu Cardóso. 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha - Henrique 

Santiiio. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Sena

dores jã votaram, vai-se proceder à apuração. {Pausa.) 
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Votam Sim 32 Srs. Senadores e Não 1. 
Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 35. 
Aprovado, o projeto vai à Comissão -de Red3.çã6. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• I84, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 393.810.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, oito~ 
centos e dez mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli· 
dada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 ~o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a 
elevar em Cr$ 393.810.000,00 (trezentos e noventa e três rililhões, oitocen
tos e dez mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolid:ida inteiila, a 
fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima; junto à 
Caixa Econõmica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao DesenvolvimentO Social (FAS), destin'ados à -i-nstaliiÇãÕ de cen
tros de saúde, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de stia pU.Eiic3.ção. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 18: 

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolu_ção n9 273, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão 
de seu Parecer n9 1.473, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 4.182.160.000,00 (quatro 
bilhões, cento e oitanta e dois milhões, cento e sessenta mil ceu
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.474 e 1.475, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade eju

ridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pei"nianect!i sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso ..:.:..-sr. Presidente, peço verificãção db votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) --Solicito aos Srs. Sena-
dores que retomem os seus lugares, para procedermos à nova verificação de 
votação. (Pausa.) 

Como vota o nobre Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Olmo vota o nobre 
Líder do PMD B? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Camo vota o nobre 
Líder do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Todos os Srs. Senado-
res jâ podem votar. -

(Procede-se a votação.) 

Votam "S1M" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema - Agenor Maria_
Álano Barcelos- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Be
nedito Canelas- BeneditO -Feireira -- Bernardillo Viana - Dulce Braga
Eunice Michiles- Gabriel Hermes- João Lúcio- Jorge Kalume- José 
Lins --José Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto Jú
nior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Freire..:...._ Martins Filho 
- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte- Murilo Badaró- Nilo Coelho_
Orestes Quérciã - Passos Pôrto - Pedro Simon - Tarso Outra. 

Votam .. NÃO os Srs. Senadores: Dirceu Cardoso - Helvídio Nunes. 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha - Henrique San

tillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jaróas Passarinho)- Se todos os Srs. Sénadores 
jâ votarci.m, vai-se proceder à 3puração. (Pausa.) 

Votaram Sim 31 -Srs. Senadores e Não 2. 
Houve 2 abstenções. 
Total de votos:3.5. 
Aprovado o projeto, ·vai à éómissão de Redação. 

I:: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 273, DE 1981 

Autotiza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em 
Cr$ 4.182.160.000,00 {Ciuatro bilhões, cento e oitenta e dÕis milhões, 
cento e sessenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), nos termos do art. 

29 dã. Resolução n9 93, de i f dC--otÚ~bro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar em Cr$ 4.182.160.000;00 (quatro bilhões, cento e oiteiita e dois 
milhões, cento e sessenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna, a fiin de que possa contratar um emprêstimo de igual valor,junto ao 
Banco do Estado de São Paulo Sf A, este na qualidade de agente Financeiro 
do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à implantação do Pro
grariüi Municipal de Sanearite"hf(f e controle de imundações, naquela capital, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respecti
vo processo. 

sa.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 19: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 8, de 
-1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 2~ de 1982), que autoriza o governo d_o Estado de 
~ão Paulo a elevar em Cr$ 2.022.956.612,82 (dois bilhões, vinte e 
dois milhões, novecentos e cinqUenta -e seis mil, seiscentos e doze 
cruzeiros e oitehta e dois centavos) o montante de sua dívida conso
lidada, tendo 

PARECER, sob n• 25, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juricida~ 

de. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro verificação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• será atendido, 
Solicito aos Srs. SenadOres Q.ue tomem seus lugares para procedermos à 

verificação de votação. (Pausa.) 
Como vota o Líder do PDS? 

() SR. NILO COELHO- SiJn 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Olmo vota o Líder do 
PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PDTI 

o-sR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

-O SR. PRESIDENTE (Jarba~ Passarinho) - Os Srs. Senadores jâ po
dem votar. (Pausa.) 

Votanl SIM os Srs. Senadores: Aderbal Jureina- Agenor Maria- Ála
no Barcelos- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Benedi~ 
to Canelas - Benedito Ferreira - Bernardino Viana - Dulce Braga - Eu
nice Michiles - Gabriel Hermes - Helvídio Nunes --João Lúcio - Jorge 
Kalume- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas 
- Lourival Baptista - Luiz Cavalcante - Luiz Freire - Moacyr Dalla -
Moacyr Duarte- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Orestes Quércia- Pas
sos Pôrto - Pedro Simon - Tarso Dutra. 

Vota NÃO o Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 

Abstêm-se de vÓtar os Srs. Senadores:- Gilvan Rocha - Henrique San
tillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
já votaram vai-se "proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 30 Senadores e NÃO I. 
Houve 2 abstenções. 



Setembro de 1982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçiio li) Quinta~feira 2 3265 

Com o voto do Presidente, o total de votos é de 34.
Está aprovado o projeto. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 8, DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 
2.022.956.612,82 (dois bilhões, l'inte e dois milhões, novecentos e cin
qüenta e seis mil, seiscentos e doze cruzeiros e oitenta e dois centuos) 
o montante de sua díl'ida consolidada interna. 

O SCnado Federal resolve: 
Art. 1 <~ ~o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da. 

Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federai, autorizado a 
elevar em CrS 2.022.956.612,82 (dois bilhões, vinte e dois milhões, novecentos 
e cinqUenta e seis mil, seiscentos e doze cruzeiros e oitenta e -dois centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor,junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo 
S.A .• esta na qualidade de agente fmanceiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado à construção de escolas de lO Grau em núcleos da CECAP, 
INOCOOP e COHAB"s. naquele Estado, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2<~ Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 20: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<~.61, de 
1982 (apresentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 352, de 1982), que autoriza a Prefeitura _Municipal de 
São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 319.360.800,00 (trezentos e dezeno
ve milhões, trezentos e sessenta mil e oitocentos cruzeiros) o monR 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 353 e 35_4, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constífücionalidade e juridici~ 

dade, com voto vencido do Senador Dirceu_ Cardoso; e 
- de Municípios, favorável. 

Em votação. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ~o último projeto de hoje e, tal~ 
vez, seja o pior. Um ou outro·que arrepiasse o caminho, Sr. Presidente, deixa~ 
va pelo menos um protesto nesta noite, mas foi unia entrega violenta; o Sena R 
do se entregou. 

Os Estados pobres como o Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, AlaR 
goas, Maranhão do nobre Senador Alexandre Costa; que requer as inversões, 
tudo isso se entregou, o Senado se entregou. 

Mais um empréstimo para São Paulo. Está certo, tem a sua potencialida~ 
de financeira, econômica, recupera, paga isto e estã tudo certo, maS nós em
prestarmos para aumentar o meio circulante. 

Sr. Presidente, cada qual que cumpra o seu deyer. Tenho dito aqui, a D. 
Dulce está. andejando. (Risos.) Vai requerer mais uma inversão-. 

Sr. Presidente, cada qual que encha a sua candeia e cumpra com o seu 
dever, porque vamos pedir corltas disso. t muito dinheiro. Esta é a noité de 
agonia. 

Devo dizer que ao me ex_p-féSsar C<a noite de agonia", eu me recordo de 
uma noite que faz aniversário hoje ou amanhã. É a noite de São Bartolom_e_u; 
o massacre dos huguenotes na França, dia 24 de agosto, portanto1 nesta.épo .. 
ca. 

Sr. Presidente, o Estado se entregou. D. Dulce andejou, voejou, ei~ 
voaçou por todos os lados aqui com todos os Senadores e conseguiu essas viR 
tórias. 

Sr. Presidente, o Estado se entregou. D. Dulce apagou, esmaeceu a figuR 
ra de Orestes Quércia- e- CrioU -fanfa dificuldade para o Franco Montoro que 
ele desapareceu do plenário. (Risos.) Não vai dormi_r e~ta nOite, porque não 
pode. Com 58 bilhões d_e cruzeiros, não pode. 

A Srfl Dulce Braga- Para os carentes. que V. Ex• sabe muito bem. V. 
Ex• os citou ainda há pouco. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Carente coisa alguma! Não é Estado ca
rente nã_o, é Estado querente (Risos.) :t: quero, quero! 

Sr. Presidente, voto contra e _vou requerer verificação. 

sa.) 

te. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Peço verificação nominal, Sr. Presiden~ 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito aos Srs. Senadores 
que retomem seus lugares para procedermos à verificação de votação. 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Lider do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESJDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jâ po
dem votar. (Pausa.) 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema -Agenor Maria
Álano Barcelos - Alexandre Costa - Almir Pinto -_Aloysio Cba'>:eS
Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Bra
ga- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio 
-Jorge Kalume- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Le
noir Vargas- Lo manto Júnim<: .. :_- Lourival BaptiSta- Luiz Cavalcante~ 
Luiz Freire- Martins Filho- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte- Murilo 
Badaró- Nilo Coelho- Orestes Quércia- Passos Pôrto ~Pedro Simon 

- Tarso Outra. 

_y~t'!_ "NÃO" o Sr. Senador: Dirceu Cardoso, 

AbstêmRse de "otar os Srs ... Senadores: Gilvan Rocha - Henrique 
Santi!lo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Sena-
dores jâ votaram vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 31 Senadores e NÃO I. 
Houve 1 abstenção. 
Çom o _ _y_9~ __ do __ presl<Jente,_ o totª-! c;!_e votos: _34 
Está aprovado o projeto. 
AproVado o projeto. 
Apro"vàdo, o projetO vai à Conlissão de Redação. 
É o se_g_uinte o pr~j~to- aprova to 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 61, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a ele
var em Cr$--319.360.800,00 (trezentos e dezenove milhões, tre
zentos e sessenta mil e oitocentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~> __ É a Prefei~ura Munici_pal de São Paulo, Estado de São Paulo, 
nos termos do art. 2'i' da Resolução n~' 93, de 11 de out-ubro de 1976, do Se
nado Fedúal, autofizada· a elêV.lr im CC$ 319.360.-800,00 (trezen-tõs e deze
nove milhões, trezentos e sessenta mil e oitocentos cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada interna, a fíin de que_ possa contratar uma ope~ 
ração de crédito de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, com re~ 
CurSos do Fundo_ de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
construção de postos de assist"êndi--inédico-Sociai, naquele Município, 
obedecidas as condições adinítidas pelo Banco Central do __ Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 2'~-.-Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O S)l. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 258, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia -como cOnclusão 
seu Parecer n9 1.424, d-e i981), que autoriza a Prefeitura MuniciR 
pai de Boca do Acre (AM) a elevar em Cr$ 8.613.200,00 (oito mi
lhões, seiScentOs e treze mil e duzentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n's 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuri

dicidade, com vOto vencido do Senador HugO -Ramos;. e 
-de Afunicfpios, favorável. 

Em votaçào o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- (Para encaminhar a votação. Sem re· • 
visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Oito milhõ~s para Boca do Acre, diante de 58 bilhões para um' Estado 
rico, pedimos verificação; contrariar, isso é até uma injustiça a Boca do 
Acre. 

Então, Sr. Pr~side::ntc, vou fazer uma violência contra mim mesmo, 
vou votar a_favor. (Muito bem.' Palmas.) 

A h! Vou votar a favor. Plenamente, Sr. Presidente,_voto a favor: é o 
protesto mais veemente que posso fazer contra tanto esbanjamento que já 
fizemos e o pobre esperando lá por 8 milhões. Voto a favor, pela primeira 
vez. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores que 
aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado o projeto, por unanimidade. 
Aprovado, o projeto vai à Comissão de Rcdaçào_. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 258, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a 
elevar em Cr$ 8.613.200,00 (oitO milhões, seiscentos e treze mH 
e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art.lll' É a Prefeitura Municipal de Boca do Acre, Estado do Amazo
nas, nos termos do art. 2~> da Resolução n9 93, de I 1 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões, 
seiscentos e treze mH e duzentos cruzeiros) o montante de sua -dívida con
solidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual va
lor, junto à Caixa Eeónômica Federal, mediallte a utilização de fecursos 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial, destinado à aquisição de 
equipamentos_ para coleta de lixo, para aquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no l-espectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 15: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 91, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão 
de seu Parecer n" 488,. de 1982), que autoríza a Prefeitura Munici
pal de Sousa (PB) a elevar em C:rS 57.600.000,00 (éinqllenta e sete 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida con~ 
solidada, tendo. 

PARECERES, sob n's 489 e 490, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade eju

ridicidade, com voto vencido do Senador DirceU Cardoso; -e 
- de Municípios, favorável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o iprov-ãm, permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Requeiro verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Requer verificação o 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Solicito aos Srs. Senadores que retoinem seus lugares, para proceder
mos à verificaÇão -ae votação. (Pausa.) 

Como vota o Uder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbàs Passarinho)- Como vota o Líder do 
PMDB"/ 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas. Passarinho)- Como vota o Líder do 
PDT? 

O SR. ÃLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores já 
podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

Votam ··siM" Os Srs_. S.enadores: AderbalJurema-Agenor Maria
Ala no- Barcelos- Alexand-re Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves_
Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Bra
ga- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio 
--Jorge Kalume- José Lins -Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas
Lo manto Júnior- Lourival Baptista- Luíz Cavalcante- Luiz Freire
Martins Filho - Moacyr Dali a - Moacyr Duarte - M u_~ilo _Badaró -
Nilo Coelho- Orestes Quércia- Pa~sos Pôr to- Pedro Simon- Tarso 
Dutra. 

Vota "NÃO" o Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 

Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha - Henrique 
Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
já votaram vai-se proceder à apuração (Pausa. j 

Votaram Sim 31 Senadores e Não I. 
Houve 2 abstenções. 
Foi aprovado o proj_eto por maíoriã. 

_ A matéria vai à Cotnissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 21, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Souza (PB) a elevar, em Cr$ 
57.600.000,00 (cinqüenta e sete milhões, seiscentos mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Sousa, Estado da Paraíba, nos ter
mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubfo de 1976, do SenadO Fede
ral, autorizada a elevar, em Cr$ 57.600.000,00 (cinqüenta e sete milhões, seis
centos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada' interna, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual v~lor, junto ao Banco do Nor~ 
deste do Brasil S.A., este na qualidade de gestor do Fundo de Desenvolvi~ 
menta Urbano do Nordeste- FUNDURBANO, destinado à construção de 
uniTerniinal rodoviário, na sede daquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 31: 

Votação em turno único, do_Projeto de Resolução n9 60, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia cOiõo conclusão de 
seu Parecer n9 396, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a elevar em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e 
oito milhões, novecentos e Sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 397, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justi~a, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

A matéria constou da Oidem do-Dia do dia 15 de janeiro do corrente 
ano, sendo a votaçã_o adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pa-ra encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: .a derrama de empréstimo é tão 
grande que até nos ássusta. 

Sr. Presidente, somos um País cuja díVida externa já monta a 78 bilhões 
de cruzeiros. A dívida interna já remonta a dezenas de bilhões de cruzeiros, e 
nós derramando dinheiro assim como se nada disso importasse às finã.nçãs do 
País. Isto assusta a gente. 
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Devo dizer que mais assustado do que nQs estão- ali os assistentes, nas 
nossas tribunas, vendo como liberal é o Senado, como é bom o Sendo, com~ é 
tolerante o Senado. 

Com-o, Sr. Presidente, o Senado se converteu numa moita de bambu, que 
o vento passa à sua frente e ela sede. Chama~se a isfo, Sr. Presic!ente, a moita 
que engabela vento. O vento passa e ela cede a passagem do ven_to. Chama-se 
engabelar o vento. O Senado, hoje, foi isso. Nada mais do que isso. A moita 
de bambu que não resistiu à pressão do vento. Cedeu e o vento passou. Enga
belou_ o vento. Nós estamos engabelando es~es Estados e Municípios, jogan
do dinheiro, indiferentes à sorte do País. 

Sr. Presidente, gostaria de saber quantos projetes faltam para serem vo
tados. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em ordem priorit~ria, 
três; -o restante da pauta seis, de pequenas prefeituras. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então,Sr. Presidente, na mesma posição 
nossa, contra, vou requerer verificação. 

Foi divertida a sessão. Riu-se, esvoejou-se aqui pelo ple:nârio, e_ o dinhei.: 
ro saiu. Não sei se o Brasil vai ter dinheiro para isso tudo. As duas horas mais 
custosas que o Brasil jã teve foram estas do Senado. 

sa.) 

Sr. Presidente, voto contra o empréstimo -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecei' sentados. (Pau-

Aprovado. 
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Requer verificação de quo-
rum o Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito aos Srs. Senadores 
que ocupem seus lugares, para procedermos à votação nominal. (Pausa.) 

Como vota o L!der do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) --Com_o vota o L!der do 
PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PDTI 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs._Senadores já po
dem votar. (Pausa.) 

Votam SIM os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Agenor Maria- Ála
no Barcelos- Alexandre Costa- Almir Pinto -:--Aloysio Chaves- Benediw 
to Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Braga- Eu
nice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio- Jorge 
Kalume- José Lins- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto Jú~ 
nior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Freire- Martins Filho 
- Moacyr Dalla - Moacyr Duarte - Murilo Badaró - Nilo Coelho -
Orestes Quércia - Passos PõftO - Pedro Simon - Raimundo Parente -
Tarso Outra. 

Vota NÃO o Sr. Senador: Dir_c~u- _Cardoso. 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha- Henrique Sanw 

til! o. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senad9res 
jâ votaram, vai-se proceder à apuração. 

Votaram Sim 32 "Senadores e Não 1. 
Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 35. 
Aprovado. O projeto irã à Comissão de Redação. 

É o_ seguinte o projeto aprovado~ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 60, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Gi-itnde do Sul a eleva em 
Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos· e sessen
ta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada inte-rna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 t:. o Governo do Estado do Rio Gra-nd,e do- S.u_1, nos t-efinos d:o 

art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de I976, do Senado Federal auto-

rizado a elevar em CrS: 128.968.800,00 (cento e vinte e oi~o milhões, novecen
tos e_sessenta ~oito mil e oitocentos cruzeiros), o montarite de sua dívida con
solidada interna, a fim. dé q~.~:e possa contratar um empréstimo de igual valor, 
junto à Caixa Econômica F_~eral, median1e a utilização de_ recursos do Fun~ 
do de Apoio ao Desenvolvimento Social, destinado à constn~c;;ão de 27 (vinte 
e sete) unidades sanitárias e de 8 laboratórios rC:gionais, naquele Estãdo, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 32; 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 106, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como_conclusão de 
seu Parecer n9 690, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Tamboril (CE) a elevar em CrS 7.522.000,00 (sete milhões, quinhen
tos e vinte e dois mil cruzeiroS), o montante de sua dfvida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n's 691 e 692, de 1981, das Comissões: 
-de ConStituição e- Justiça-, j:>ela constitucionalidade ejuridici

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 4 de dezembro de 1981, sendo a 
votação--adiada em virtude da falta de quorum para abertura da sessão. 

Votação do projeto, em turno único. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores o Estado do Ceará, através do 
Governo do Estado e do Município de Tambonl, percebeu, na noite de hoje, 
251 milhões e 344 mil ~ru.eiros. O Estado do Cearã jã percebeu de emprêsti
mo, aqui, 300 milhões de dólares. Portanto, o Estado do Ceará, através da Li
derança do Sr. José Lins, granjeou para o futuro Governo de Mauro Benevi
des uma situação insustentável, uma dívida difícil de pagar, muito dinheiro 
que apanhou emprestado para pagar em dois ou três anos. 

Aí vc;m o ex-Govc::rnad_or, Sr. Virgnio Tãvora sentar-se aqui, porque nin..: 
guém 'vai _l~e ti_rar a -~(jeira, dépois de tirar as esperanças do nobre SeD.ãdor 
José Lins de ser GóVetnador daquele Estado. 

Voltamos agora ao Rio Grande do Sul, q1:1e levou hoje lO bilhões e 156 
milhões de cruzeiros. 

Dez bilhõe:s de cruzeiros o Estado do Río Gfande do Sul levou. O em~ 
préstimo em dólar é amanhã, na sessão dos dólares. 

Sr. Presidente, c~ntra o eJ!lprés~imo a Tamboril ou tamborete, seja o que 
for, porque o Estado dO Ceará já levou, na noite de hoje, mais de 251 milhões. 

O SR. PRESIDENTE (Jarba• Passarinho) - Em votação. 
Os Srs.. Seita dores que aprovam o projeto de resolução queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O-Sr. Dirceu -Cardoso- Sr.-Pfesiderite, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Requereu verificação no-
mTnal o Senador Dírceu Cardoso. 

Os $rs. Senadores preparem-se para a votação nominal nos seus assentos 
individuais. _ 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. JOSf: LINS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Gomo vota Ó l.íder do 
PMDB? . -- . . . -

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 

PDTI -

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadoresjâ po
dem votar. Hã quorum. 

Votam SIM os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Agenor Maria- Ála
no _}:larcelos- Alexandre Costa-- Almir Pinto- Aloy~io Chaves- Benedi~ 
to Canelas - Benedito Ferreira - Bernardino Viana - tii.iice Braga ...::_ Eu
nice Michiles -Gabriel Hermes - Helvídio Nunes - João_ Lúcio -Jorge 
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Kalume- José Lins- Jutahy Magalhães - Lenoir Vargas - Lourival 
Baptista - Luiz Cavalcante ___; Luiz Freire - Martins Filho - Moacyr 
Dalla- Moacyr Duarte- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Orestes QuérR 
cia - Passos Pôrto - Pedro Simon - Raimurido -Parerite. --

Votam NÃO o Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 
AbstémRse de votar o Sr. Senador: Gilv.an Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram 32 Srs. Senado
res. Com o Senador Henrique Santillo, 33, com o Presidente, 34, com o Sena
dor Lomanto Júnior, 35. --

Estã aprovado. 
Aprovado, o projeto vai à Comissão de Redação. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, eu não entendi essa conta, 
desculpe-me. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou explicar a V. Ex•: 

O Sr. Dirceu Cardoso - Mas estã lã, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Por favor, V. Ex• me per
guntou, e me acompanhe. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Desculpe-me. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço aos Srs. Senadores 
que estão presentes que ocupem seus lugares. Com o Senador Henrique San
tillo, 33; com o Presídente, 34; com o Senador Lom3nto Júnior, 35. Estã 
aprovado. 

Aprovado o projeto que irá à Comissão de Redaçilo. 

É o seguinte o projetO apróVa:do: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 106, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a elevar em 
Cr$ 7.522.000,00 (sete mDhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art.I• E: a Prefeitura Municíjial de Tamboril (CE), nos termos do art. 
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autoriR 
zada a elevar em Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vintC e dois mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual vãlor,jufi:tO à Ca!xa- ECo!JÔIIJÍ~ Fed~ral, 
mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial, destinado à construção de 10 unidades escolares de duas salas cada uma, 
na zona rural do Município, obedecidas as condições admítidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

sa.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - lt•m 13: 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 14, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia Como conClusão de 
seu Parecer n9 39, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Jaciara (MT) a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 40 e 41, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Seriaâores q-ue o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

O Sr. -D{rceu Cardoso --sr·:-PrCsidente, peço verificação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pede verificação nominal 
o Senador Dirceu Cardoso, no que serâ atendido. 

Como vota o nob~e Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã po· 
deffi votar. 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Agenor Maria
Ãlano Barcelos- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Fe
nedlto Canelas - Benedito Ferreira- Bernardino Viana - Dulce Brag:;
Eunice Michiles- Gabriel Hefmes- Helvídio Nunes- João Lúcio -Jor
ge Kalume- José Lins- José_ Sarney-:- Jutahy Magalhães- Lenoir Var
gas- Lomanto Júnior- Lourival BaptiSta- Luiz Cavalcante- Luiz Frei
re- Martins Filho- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte--:- Murilo ~a4aró ~ 
Nilo Coelho- Orest~ Quércia- Passos Pôrto - Pedro Simon- RaimunR 
do Parente. 

Vota NÃO o Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 

AbstêmRse de votar os Srs. Senadores: Gilvan R.ácha - HenriqUe San
tillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
já vota-ram, vaiRse pro-Ceder à apuração. 

Total de votos: 35 
Aprovado O projeto, por maioria- de votos. 
Aprovado, o projeto vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 14, OE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em 
CrS 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros) o mon
tante--de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, 
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em CrS 360.000.000,00 (trezentos ·e sessenta 
milhões de cru_zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar um emprêstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado 
de Mato Grosso S/ A, este na qualidade de agente financeito do Banco Na
cional da Habitação (BNH), destinado à implantação do Projeto Cura
Piloto, naquele MunicípiO, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - lt<m 36: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 123, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de 
seu Parecer n9 619, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Uberlândia (MG) a elevar em Cr$ 2.168.932.500,00 (dois bilhões, 
cento e sessenta e Oito milhões, novecentos e trinta e dois mil e qui
nhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1982, das Comissões; 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
-de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto em turno único. (Pausa.) 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

cJ:J SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho)- Çol!l'!_Palavra o nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para Cncaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para discutir o projeto. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Estado de Minas Gerais, com este empréStimO:- h-Oje; -leVa 17 bilhões, 
75 milhões, 348 mil, 67 cruzeiros e 93 centavos, trazendo compromissos sérios 
para o futuro Governo do Estado, porque são enipréstimos cuja amortização 
será feita em dois, três ou cinco 'à:nos, cOmPreendendo inteiraffienie o Gover
no futuro do Sr. Trancredo Neves, com~ esperamos, de acordo com as previ
sões. Portanto, Sr. Presidente, os Estadqs lç_var~m nesta noite da agonia, a 
noítC? maís Cara do Sep.adg o seguint~:_ Ma_tõ Grosso: .360 milhões de cruzei
ros; Mato GroSso do Sul, 12 milhões, 356 mil; Minas Gerais, 17 bilhões; CeaR 
râ, 251 rriilhões; Goiás, 210 milhões; Rio de )aneirO, i9 bilhões; Rio Grande 
do Sul, 10 bilhões; e São Paulo, 58 bilhões. Foi este o resultado da derrama 
desta noite. 

Assim, Sr. Presideilte, aproveitalldo os 36 Srs. Senadores que ainda estão 
presentes no plenário, cansados de votar, de apertar este botão, vão apertar 

i 
J 
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mais uma vez. Sou contra o projeto de empréstimo e peço verificação de quo
rom. 

sa.) 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau~ 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pediu verificação de quo-
rum o Sr. Senad_Qr Dirceu Cardoso. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, para a votação 
nominal. 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como _vota o Líder do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores podem 
votar. (Pausa.) 

( Procede~se à votação eletrônicil.) 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jqrema --:-.Agenor Ma.ria
Ãlano Barcelos- Alexandre-Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Be-
nedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Braga;_ 
Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio- Jor
ge Kalurne- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Var
gas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Frei
re- Martins Filho-- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte- Murilo Badaró
Nilo Coelho- Orestes Quércia- Passos Pôrto -Pedro Simon- Raimun
do Parente. 

Vota .. NÃO" o Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha- Henrique San

tillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 32 Sena-
dores e NÃO I. 

Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 35. 
O Projeto irã à Comissão .de Redação. 

1! o seguinte o projeto aprovado: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 123, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Uberlândia (MG) a elevar 
em Cr$ 2.168.932.500,00 (dois bilhões, cento e sessenta e oito mi
lhões, novecentos e trinta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal _resolve: 
Artigo J9 É a Prefeitura Municipal de Uberlândia, Estado de Minas 

Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.168.932.500,00 (dois bi
lhões. cento e sessenta e oito milhões, novecentos e trinta e doís mil e qui
nhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar operações de crédito no valor total acima, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na -qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação, destinadas à construção de 5.000 (cinco 
mil) unidades habitacionais de interesse social e à execução das obras de 
infra-estrutura urbana' necessária, naquele Municip10, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 3: 

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 266, de 
1981 (apresentado pela Comiss_ão de Economia com_g conclusão de 

seu Parecer n"' 1.452, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Catanduva (SP) a elevar em CrS 39.300.000,00 (trinta e nove mi
lhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n9s· 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciona:Iidade e juridici

dade; e 
-de Munidpios, favorável. 

Em votaçãO' o projeto. 
Tem a- palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encamiriliar a votaçi!o. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, voltamos a São Paulo, Caüiilduva, doze horas 
de sessão, lO horas da manhã, às lO horas da noite. A Sessão Extraordinária, 
Sr. Presidente, ganharam também o Sr. Diretor e o Více-Diretor da Hora do 
Brasil. Já terminou às 19 -horas e 30_ miiiÜtOS o trahalho deles e estão ganhan-
do as extraordinárias que nós estamos fazendo.-0 Diretor e o Vice-Diretor, o 
'"Comandante do Estado~ Maior". :Todos lá estão ganhando a extraordinária 
que estamos fazendo aqui. O trabalho acabQu às 19 horas e 30 minutos, por
que a Hora do Brasil já acabou. SãO" 150 linhas e está acabadO o assunto. 
Quer dizer. ninguém preciSou cuSpíf san·gue pára orgànizar somente 150 li
l!!J.a.! e_ registrar o que nós fazemos. 

Sr. Presidente, Catanduva, no Estado de São Paulo, é a tradicional Ca
tanduva da Revolução, da Revolução de Luiz Carlos Prestes, daquela Coluna 
Prestes em Cátanduva. Sr. Presidente, Catanduva pede 39 milhões e 300 mil. 
É dos menores emprêstimos para São Paulo, hoje, Os menores são para ltabi
ra e, agora, para Catanduva. O resto é 200 para cima, 300, 1 bilhão, 4 bilhões, 
2 bilhões, !50 milhões de dólares, 60 milhões de dólares e 40 milhões de dóla
res. 

Portanto, Sr. Presidente, -COntra o empréstimo para Catanc!uv~ e vou re
querer verificação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os Srs. Senadores que 
aprov3rii-O prOjeto de resolução queiram permanecer sentados. 

Aprovado. 
Pediu verificação norrifnal o nobre Senador Dirceu Cardoso. 
Os Srs. Senadores preparem-se para a votação nominal. 
Como vota o nobre· Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PMDB? 

O SR. ORESTES QUltRCIA - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder 
do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Os Srs. Senadores jâ po
dem votar. 

Votam "'SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Agenor Maria
Álano Barcelos- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Be
nedito Ferreira - Bernardino Viana - Dulce Braga - Eunice Michiles -
Gabriel Hermes - HeJvídio Nunes - João Lúcio - Jorge Kalume - Josê 
Lins - José Sarney - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Lourival 
Baptista - Luiz Cavalcante - Luiz Freire - Martins Filho - Moacyr 
Dalla - Moacyr Duarte- Murilo Badaró - Nilo Coelho -Orestes Quér
cia ..;.... Passos Pôrto -- Pedro Simon - Raimundo Parente. 

Vota "NÃO" o Sr. Seriador: Dirceu Cardoso. 

Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha- Henrique San
tillo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
jâ votaram, vou passar à apuração. (Pausa.) 

Votaram Sim 30 Srs. Senadores e_ Não I. 
Houve duas abstenções. 
Total: 33. Com o Presidente, 34. 
Está aprovado. 
O projeto vai à ComiSSão- de Redação. 
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~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÁO N• 266 DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em 
Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos mU cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1• lô a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP), nos terinos do art. 
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, ·do Senado Federal, autori
zada a elevar em Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nOvé milhões e trezentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con
tratar um emprêstimo de igual valor, junto à Caixa ~conômiCa- Federal, me
diante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, 
destinado à construção de galerias pluviais, canalização dé riachos e emis
sáriOs diversos obedeciâas as condiçõCs admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. -

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 6: 

Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n9 38, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Econorriia como conclusão de 
seu Parecer n9 279, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rio Claro (SP) a elevar em CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e 
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, das Comissões: 
-de Constituição e Juitiçil, -pela constftucion~liáade e juiidici~ 

dade; e 
-de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Com a palavra o nobre Senador Dirceu- CardOSO:---= 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Rio Claro tem uma farta documentação da Câ
mara Municipal contra o Prefeito, inclusive com processos etc.; a que ele res
ponde ... ~las, nessas horas tardias, o Senado com vontade de votar e de apro
var, não vou suscitar mais isto.- O certo é que a Câmarã iliiiidoti uma farta 
documentação contra o ex-prefeito - candidato, hoje, a Deputado que res
ponde a processos sobre loteamento, e nós estamos mandando mais esse di
nheiro para lâ. Rio Claro vai receber mais um empréstimo de duzentos e oi
tenta e doiS milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cru
zeiros. Portanto, amanhã vou telegrafar para a Câmara de Rio Claro e dize-r 
que o Senado aprovou por 35- a 36 votos o_empréstimos. E uma manifestação 
do PMDB. Mas um PMDB diferente porque é contra o empréstimO. Aqui, ó 
PMDB é favorável. 'São os desgraçados membros do PMDB de lâ lutando 
contra o poder desse moço, arrebentados: humilhados, mas aqui o- PMDB 
vota a favor. Não vamos puxar isso porque é uma longa e tCriebrosa história, 
que não precisa ser recordada. Os peemedebistas do município a ser esmaga
dos, porque esse dinheiro ou foi ou será eriipregado contra elC:s, pa-r3:-esniagar 
o PMDB de Rio Claro. 

Sr. Presidente, sou contra o empréstimo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quciiram permanecer sen-tados. (Pau-

sa.) 
Estâ aprovado. 

O Sr. Dirceu CardOso - Si. Presidente, requeiro verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requereu verificação o 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares, para procedermos 
à nova verificação de votação. (Pausa.) -

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Abstenho-me. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jâ po
dem votar. 

Votam .. SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema --Agenor Maria
Alexandre Costa - Almir Pinto - Aloysio Chaves - BCnedito Canelas -
Benedito FC(rreira- Bernardino Viana- Dulce Braga- Eunice Michiles
Gabriel Hermes - Helvfdio Nunes - João Lúcio - Jorge Kalume - José 
Lins- José Sarney -:-.Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lo manto Jú
nior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Freire- Martins Filho 
- Moacyr Dalla - Moacyr Duarte - Murilo Badaró - Nilo Coelho -
Passos Pôrto - Raimundo Parente. · 

Votam "NÃO" os Srs. Senadores: Dirceu Cardoso- Gilvan Rocha-
Henrique Santillo - Orestes Quércia - PedrO SÍmon. · 

Abstém-se de votar o Sr. Senador: Ãlano Barcelos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
jâ votaram vai-se proceder à apuração. (Pausa.) -

Votaram Sim 29 Srs. Senadores e Não 5. 
Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 35. 
Aprovado. 
O projeto· Vai-à-ComisSão de ~RCdáçãoo. 

Ê o seguinte o projeto apro_vad'?_: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 38, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em 
Cr$ 282.483.630,00 ( dqzentos e oiten_ta e dois milhões, quatrocentos e 
oitenta e trêS mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívi~ 
da consolidad8- interna. 

O.Senado Federal resolve: 

Art. 1• E a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, 
nos termos do art. 2~ da Resolução n'193, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e 
dois milhões, quatrocentos e oitenta 6 três míl, seiscentos e trinta cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo 
S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado a financiar a execução de obras, através do Programa CU
RA, naqtiele Município,- ObedCdâii.S as COn-dlçõCS admitidas pelO Bailco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 5: 

Votação, ein turno único, do Projeto de Resolução n9 33, de 
1982 (ãpresentado pela ComissãO de Economia como conclusão de 
seu Parecer n,., 189, de 1982), que auto~iza a Prefeitura_Municipal de 
ltapira (SP) a elevar em CrS 29.745.360,00 (vinte e nove milhões, se
tecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros) o 
montante de suã dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 190 e 191, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Jusdça, pela constitucionalidade e juridici-

dade; e - - --- -

- de Municípios, favorável. 

Em votação. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar avo~ 

tação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
dO orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Itapira é um município -pequeno de São Paulo onde iremos beneficiar 
uma população de 30 mil pessoas com a construção de um parque habitacio
nal, e vamos ocasionar Uma inflação maior para 120 milhões de brasileiros. 

Beneficiamos 30 mil e dificultamos a vida para 120 milhões de brasilei
ros. 

O que o Senado tem· que prestar atenção é nisto:· o benefício é para uma 
pequena fração do nosso território e o desbenefício, ou o sacrifício, ou o ma
lefício é feito Para f:io milhões de brasileiros. O que representa a deSvalori
zação do cruzeiro e a dificuldade conseqUente das famílias mais pobres. 

Itapira, Sr. Presidente, é isto; São Paulo que vem pedir; é o mais modesto 
hoje de São Paulo, mas tem a nossa reprovação também, porque é um em~ 
préstimo inflacionário, como tenho argUmentado e sustentado. 

Portanto, contra o empréstimo para Itapira. · 
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Mas, quero dizer, Sr. Presidente, que os empréstimos, dedicado isto aos 
nossos dois Senadores do Maranhão, nós concedemos empréstimo ao Estado 
do Maranhão e ali, nos meus papéis, tem urna ação popular contra o Gover
no do Estado do Maranhão por distorção e desvio de verbas. 

O Sr. Alexandre Costa- Jã disse a V. Ex• que nem eu nem S. Ex• somos 
tesoureiros do Governador do Maranhão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Estou apenas citando que ê uma aÇão 
popular contra o Governador de lã por desvio de verbas de emprêstímos que 
nós concedemos. 

O Sr... LuiZ Fernando Freire - Governador atual? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, do anterior, hoje candidato ao Se
nado; vai ser nosso colega aqui. 

O Sr. Luiz Fernando Freire - Só queria saber contra quem era. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço aos Srs. Senadores 
que não interrompam o orador que encaminha a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sei que os Srs. não são tesoureiros lã, 
está certo, mas apenas estou citando um fato que ocorreu com relação aos 
empréstimos ao_ Estado do Maranhão. 

O Sr. Luiz Fernando Freire - Vou votar com V. Ex• neste caso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, Sr. Presidente, esses são os em
préstimos que vainos votar. Alguns jã foram atê devolvidos aqui, o município 
não esperou mais e devolveu._ Mas, existente até uma ação popular ali ajui
zada contra o Governador João Castello, do Estado do Maranhão. 

Assim, Sr. Presidente, contra o empréstimo e vou pedir verifiC"ação de-
quorum. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os Srs. Senadores que 
aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Peço verificação noin10ãl, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Àprovado, pediu verifi-
cação nominal o Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Uder do 
PMDB? - ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Uder do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã po
dem votar. (Pausa.) 

( Procede~se à votação.) 

Votam ''SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Agenor Maria
Álano Barcelos- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Be
nedito Canelas - Benedito Ferreira - Bernardino Viana - Dulce Braga
Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio- Jor
ge Kalume- Jos~ Lins- José Sarney -Jutahy Magalhães- Lenoi.r Var
gas- Lo manto Júnior-- Luiz Cavalcante-- Luiz Freire- Martins Filho 
- Moacyr Dalla - Moacyr Duarte -- Murilo Badaró - N~lo Coelho :..._ 
Passos Pôrto - Raimundo Parente. 

Votam ''NÃO'' os Srs. SeTiadores: DirCeu Cãrdoso- Orestes Quércia. 

Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Henrique Santillo - Pedro Si
mon. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores• 
jã votaram, vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 29 Senadores e NÃO 2. 
Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 33, com o Presidente, para quorum, 34. O projeto está 

aprovado. · 

Aprovado, o projeto irã à Comissão de Redação. 

Ê o 'seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 33, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar em Cr$ 
29.745.360,00 (vinte e nove milhÕH, setecéDtos e quarenta e cinco mil 
e trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São Paulo, nos 
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em CrS 29.745.360,00 (vinte e nove milhões, sete
centos e quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de 
sU_ã dívida consolidada ii1tCfilã~--ãTírrl dC que possa· Contratar um empréstimo 
de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S. A., esta 
na qualidade de agente fin3ncefro do Banco Nacional da Habitação (BNH}, 
destinado a execução de obras de infra-estrutura no conjunto habitacional 
·-~General Euclides Figueiredo"- Programa FINC, naquele Município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 

_processo. 
Art. 29 Esta resolução entra em vig"or _na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 240, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
-seu Parecer n9 1.342, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Coxim (MS) a elevar em Cr$ 12.356.000,00 (doze milhões, trezen~ 
tos e cinqliciilta e seis- mi1 cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.343 e 1.344, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Município, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) - - · 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Requeiro verificação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• serã atendido. 
Solicito aos Srs. S(:nadores que retomem seus lug~res, para procedermos 

à veríficação solicitada. (PauSa.) 
Como vota o Líder do PDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O. SR. PRESIDENTE- (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do 
PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - QUestão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o L!der do 
PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Os Srs. Senadores jã po
dem votar. (Pausa.) 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Agenor Maria
Álano Barcelos - Alexaridre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Be
nedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dulce Braga
Eunice MiChiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio- Jor
ge Kalume- José Lins- Jos& Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Var
gas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Frei
re- Martins Fllho- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte- Murilo Badaró
Nilo Coelho - Orestes QUéi'cíã - Passos Pôrto --Raimundo Parente. 

Vota "NÃO" o Sr. Senador: Dirceu Cardoso. 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores: Gilvan Rocha - Henrique San

tília. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
jâ vOlaram, vài-se proa:der à apuração. (Pausa.) 

Votaram Sim 31 Senadores e Não 1. 
Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 34. 
Aprovado. 
-0 projeto irã à Comissão de Redação. 
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É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 240, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevar em 
Cr$ 12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e dnqüenta e·seis mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 E: a Prefeitura Municipal de Coxim (MS), nos termos do art. 29 

da Resolução n., 93, de 1 J de outubro de 1976, d9 Senado Federal, autorizada 
a elevar em Cr$ 12.356.000,00 (doze- milhões,·tre~çntos e cinqUenta e seis mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 'interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio aO Desenvolvi .. 
menta Social- FAS, destinado à construção de 8 (oito) escolas rurais, na
quele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Item 11: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n., 218, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclu_sã_o de 
seu Parecer n9 1.270, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a elevar em Cr$ 988.603.570,49 (novecentos e oitenta 
e oito milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros e 
quarenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n• 1.271, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade ejuridiciM 

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 
Em votação o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação) -Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores. 

Pede, para completar, dezessete bilhões e setenta e cinco milhões e tre
zentos e quarenta oito mil e sessenta e sete cruzeiros. São os empréstimos libe
rados para o Estado de Minas Gerais. Esse no valor de novecentos e oitenta e 
oito milhões, seisçentos e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros. 

Contra. , e ~u pedi: verifiólç .. ão d.e quorum. 
O SR. PRÜiiOj;NlE '(Al;Rir Pinto) ~ Em votação. 
Os Srs. Seri.adÓres que àprtW~ o projeto de re~lução permaneçam sen-

tados. (Pausa. 1 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Requeiro verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Vamos proceder à verificação. 
Solicito aos Srs. Seiladores que retomem seus lugares. (Pausa.) 
Como vota o Líder d_o EDS? 

O SR. NILO COELHO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. HENRIQUE SANT1LLO - Questão aberta. 

O SR. PRESibENTE (Aimir Pinto) - Como vota o Líder do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS - Sim. 

O SR. PRESfDENTE (Afmit Pinto)- Os Srs. Senadores jâ podem vo
tar. (P~usa.) 

(Procede-se à votação.) 

Votam "SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Agenor Maria
Álano Barcelos- Aloysio Chaves- Benedito Canelas- Benedito Ferre1ra 
--Bernardino Viana- Dulce Braga- Eunice Michiles- Gabriel Hermes 
~ Helvídio Nunes -João Lúcio -Jorge Kalume- José Lins - Jutahy 
Magalhães- Lenoir Vargas -_Lomanto Júnior_- Lourival Baptista- Luiz 
Cavalcante- Moacyr Dallã. .=-_ Moacyr Duarte.:':":'"" Murilo Ba.daró_- Nilo 
Coelho - Passos Pôrto --Raimundo Parente - Tarso Outra. 

VOTA "NÃO" o Sr. Senador Kenrique Santillo. 
Abstem-se de votar o Sr. Senador Gilvan Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Âlmir Pinto)- Se todos os Srs. Senacloresjâ vo-
taram, vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 26 Senadores e NÃO I. 
Houve uma abstenção. 
Total de votos:28 

Não houve quorum: 28 votos; com o Pies~dente 29, 30 comigo. 

O SR. PRESIDENTE (Afmir Pinto)- A Presidência pede aos Srs. Se· 
nadares que retomem os seus lugares, para evitar confusão na votação. 

Vamos renovar a votação. 
Os Srs. Senadores jâ podem- votar. (Pausa.) 

Votam .. SIM" os Srs. Senadores: Aderbal Jurema- Agenor Maria
Álano. BarcelOs - A-loysio t:haves - Benedito Canelas- Benedito Ferreira 
-Bernardino Viana- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvídio Nu
nes- João Lúcio- Jorge Kalume- Josê Lins- Jutahy Magalhães- Le
noir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante
- Martins Filho - Moacyr Dalla - Moacyr Duarte - Murilo Badaró -
Nilo Coelho - Passos Pôrto - Raimundo Parente - Tarso Outra. 

Vota "NÃO'' 0- Sr. Senador Dirceu Cardoso. 
Abstêm-se de votar os Srs. Senadores Gilvan Rocha - Henrique San

tillo. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Se todos os Srs. Senadoresjâ vo-
taram, vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram Sim 26 Senadores e Não f. 
Houve I abstenção. 
Total de votos:- 28. 
De acordo com o Regimento, suspenderei a sessão por 10 minutos, to

cando as campainhas, enquanto aguardamos quorum. 

(A Sessão e stisp(msa àS ?2 hõias e 22 minutos e reaberta às 
22 horas e 30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estâ reaberta a sessão. 
Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares, para procedermos 

à nova verificação- de votaçãO: (Pausa.) 
Os Srs. Senadores jâ poderp. votar. (Pausa.) 

(PrOcede-se à votação) 

Votam "SIM" os S!s. Se~adores: Aderbal Jurema- Agenor Maria
Álano Barcelos- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Be- -
nedito Canelas - BeneditO Ferreira - Bernardino Viana - Dulce Braga
Eunice Michiles -Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio -Jor
ge Kalume- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Var
gas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Frei
re- Martins Filho- Moacyr Dalla- Moacyr DtJarte- Murilo Badaró
Nilõ Cõelho --Pâ.Ssõs Pôrto- Raimunào Parente- Tarso· Dutra. 

Abstém-se de votar o Sr. Senador Givan Rocha. 
vOta .. NÃO" o Sr. SenadOr Dirceu DrdoSo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores 
jâ votaram vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

V o taram Sim 31 ·senadores e Não 1. 
Houve uma abstenção. 
Lt>fif o·votõ do Presidente 34. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte, o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 218, DE 1981 

Autoriza o Governo do Estado de .Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
988.603.570,49 (novecentos e oitenta e oito milhõest seiscentos e três 
mil, quinhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federai resolve: 

Art. }9 É o Governo do Estado de Minas Gerais,- autorizado a elevar, 
temporariamente, o parâmetro fixado pelo item IV, dq artigo- 2~' da Reso~ 
lução n' 62, de 1975; modffícada pela de n• 93, de 1976, ambas do Senado Fe
deral, a fim de que possa emitir l.f97.103 Obrigações do Tesouro do Estado 
de Minas Gerais - Tipo Reajustável (ORTN) equivalentes a CrS 
988.603.570,49 (novecentos e oitenta e oito milhões, seiscentos e três mil, qui
nhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove centavos) _destinadas ao finan
ciamento de programa de tran~portes rodoviário, energia elétrica, adminis
tração e planejainento gove-rnamental, naquele Estado, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central, do Brasil, no respectivo processo. 

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



Setembro de 1982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seoão II) Quinta·felra 2 3273 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) =-Esgotado o tempo da 
prorrogação da sessão, vou encerrá-la, ficando os demais itens da pauta adia
dos para outra oportunidade. 

A Presidência coiivoca seSsão extraordiriãria do Senado, a realizar-se 
amanhã, às JO horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 99, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como- coridusão de seu Parecer n~' 
673, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a ele
var em Cr$ 966.300.000,00 (novecentoS e s·essenta e-seís inTfhões e trezentos 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 674, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Just{ca. pela constituCionalidade ejuridicidade. 

2 

Votação, em turno único;-do Projeto de Resolução n? 110, de 1981 (a
presentado pela Cómissão de Economia comO co-nclusão de seu Parec_~~- n<? 
732, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipaf de Sào José dos Cam
pos (SP) a elevar em CrS 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete mi
lhões, trezentos e trinta e Oito mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e 
oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 733 e 734, de 1981, das Comissões: 
-de Coftstituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 

e 
-de Municfpios, favoráVél. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 115, de 1981 (a~ 
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n~' 
763, de 1981 ), que autOrfza o Governo do Estado de Santa Catarina a reali~ 
zar operação de empréstimo exteóio, no ·valor de USS 50,000,000.00 (cin
qUenta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao programa de 
investimento do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 764, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicídade. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 126; de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
793, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de A1agoinhas (BA) a 
elevar em Cr$ 497.499.000,00 (qUatrocentos e noventa e sete m1Ihões, qua
trocentos e noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERES, sob n•s 794,795, 1.348, 1.349 e 1.350, de f981, das Co· 
missões: 

-de Coii.StiiuicãO e Justiça, lP pronunciamento: pela constituci9nali
dade e juridicidade do projeto, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 
2P pronunciamento: pela cOnstitucionalidade e juridiCidade da emenda de 
plenário e da subemenda da Comissão de Econo_~ia! com voto _vencido do 
Senador Hugo Ramos; 

- de .Afunicfpios, fP pronunciamento: favorável ao projeto; 2P pronun
ciamento: favorável à emenda de plenârijo e à subemenda oferecida pela 
Comissão de Economia; e 

-de Economia, 2P pronunciamento: favorável à emenda de Plenário 
com subemenda que apresenta. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 202, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 

1.207, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a contrat<l! 
empréstírilo externo, no valor deU SS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de 
dólares norte-americanos), destinado ao II Plano de Metas Governamen-
tais - PLAM EG II - 79/83, tendo ~ ~ -~ ~ ~ 

PARECER, sob no 1.208, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalídade ejuridícidade. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 241, de 1981 (a~ 
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n~' 
1.345, de 19.81), que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar 
operação de empréstünO externo, no ·valor deUS$ 10,000,000.00 (dez mi
lhões de dólares norte-americanos) destinada a programação de investi
mentos naquele município, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição··e Justiça; pela constitucionalidade e juridicídade, 

com Voto ve~Cido do Senador Hugo Ramos; ~ 
-de MunicípiõS, félvórãVCl. 

7 

v_otação, em turno único, do_ Projeto de Resolução n9 114, de 1982 (a
presentado Pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n~' 
565, de 1982), que autoriza- o Governo do Estado de Goiãs a realizar ope
ração de empréstírriO externo", no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta 
milhões de dólares), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural 
Integrado, Mineração e Infra-estrutura Econôm'ica, naquele Estado, tendo 

PARECER, sob n'i' 566, de 1982, da Comissão: 
-de Co-nstituição e Justiça; pela: coriStitucionalidade e juridicidade. 

8 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 162, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 
996, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de- Pernambuco a elevar 
em Cr$ 246.000.000~00 (duzen"tos e quarenta e seis milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PAORECER, sob n• 997, de 19ll1, da Comissão: 
-de Constituicão e Justiça,' pela constitucionalidade ejurídicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

9 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 180, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 

1.089, de 1981, com voto vencido do Senado_r Jos_é Fragelli), que autoriza o 
Governo do Es-tado do Piauí a contratar empréstimo externo, no valor de 
USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), destinado 
ao Programa de Investimentos do Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.090, de 1981, da Comissão: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidàde, 

com voto vencido dos Senadores LázarQ Barbosa e Hugo Ramos. 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' i86, de 1981 ( 
apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer 
n~'-1.104, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar em Çr$ 164,304.5_00,00 (cento e sess.enta e quatro milhões, trezentos 
e quatro mU e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER sob n• 1.105, de 1981, da Comissão: 
_;_-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejurídicidade, 

com voto vencido do Se_nador Hugo Ramos. 

11 

Discussão, em turno único, dO Projeto de ResoluçãO n'i' 211, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.247, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a 
elevar em Cr$ 57.964.717,30 (cinqUenta e sete milhões, novecentos e seten
ta e quatro mil, setecentos e dezessete cruzeiros e trinta centavos) o mon
tante de sua dívida con-solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.248 e 1.249, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 

-de Municípios. favorável. 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 212, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
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1.250, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caçador (SC) a. 
elevar em Cr$ 22.192.000,00 (vinte e dois milhões, cento e noventa e dois 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida conso1idada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.251 e 1.252, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Munidpios, favorãvel. 

13 

Discussão,-em turno ún1co, do Pl-ojeto âe Re-so!uçao n~' 223, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como coriclusãõ áe seu Parecer nv 
1.280, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar 
emprêstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (deZ milhões de dóla
res norte-americanos) •destinado ao Programa de Investimentos do Estado, 
tendo 

PARECER, sob no 1.281, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela cOnstitucionalidade ejuridicidade. 

14 

Discu·ssão, em turno único, do Projeto de Resolução_n'i'_233, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecei- n'i' 
1.309, de Í981), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) 
a elevar em CrS 15.126.000,00 (quinze milhões, cento e vinte e seis mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.310 e 1.311, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios~ favorãvel. 

15 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 234, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.312, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) 
a elevar em Cr$43.600.000,00 (quareilla e três niílhões e seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob"nos 1.313 e 1.314, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição f! Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de MunicípioS, favorãvel. 

16 

Discussão, em turno ún1Cá~ do Projeto de Resolução n9 235, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<:> 
1.315, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal d~ Timbó (SC) a ele
var em CrS 35.992.260,00 (trinta e cinco m"ilhões, novecentos e noventa e 
dois mil e duzentos e -sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.316 e 1.317, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalid-ade ejuridicidade,

com voto vencido do_Senador Hugo Ramos; e. 
- de MunicípiOs-, Javoravet: 

17 

Discussão, em turno único~ do Projeto de Resolução n9 238, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n<:> 
1.323, de 1981), que autoriza o Governo do Esta-dO de-Aragoas a realizar 
operação de empréstimo externo, no valof deUS$ 20,000;000.00 (vinte mi
lhões de dólares norte-americanos), destinada a Programas de Investimen
to daquele Estado, tenjlo 

PARECER, sob no 1.324, de f981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

18 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 244, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão _de seu Parecer n<:> 
1.384, de 1981), que autoriza o Governo do Estado da Bahia ã conÍnitar 
operação de en:tpréstimo externo, no valor de lJSS 60.000 .. 000.00 (sesSenta 

milhões de dólares norte-ameTicanos) destinada a diversos Programas de 
desenvolvimento naquele E-stado, tendo 

PARECER, sob n• 1.385, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela cõnStítucibnalidade ejuridicidade. 

19 

Discussão, erri turno único, do Projeto de Resolução n9 246, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 
1388, de 1981), que autoriza o Gmo:erno do Estado de Pernambuco a con
tratar operação de empréstimo externo, no valor de USS 55,000,000.00 
(cinqUenta e cinco milhões de dólares norte-americanos) destinada a Pro
gramas de Investimentos do_ Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.389, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Discussão, ém tUrno único, do Projeto de Resolução n9 260, de -1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
1.433, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a reali
zar operação de empréstimo externo. no valor de USS 50,000,000.00 (cin
qUenta milhões de dólareS norte-americanos), destinada ao Programa de 
Investimentos para o exercício de 1982, tendo 

PARECER, sob o• 1.434, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, -iiela constitucionalidade e juridicidade. 

21 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 263, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.443, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mara Rosa (GO) a 
elevar em CrS 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um 
mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.444 e 1.445, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 

-de Municfpios, favorável. 

22 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 7, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclu~ão de seu Parecer n<:> 
22, de 1982), que autoríia·o-Governo do Estado de MatoGroso a elevar em 
CrS 7.296.572.730,40 (sete bilhões, duzentos e noventa e seís milhões, qui
nhentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta cruzeiros e quarenta centa
vos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 23, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

23 

Discussão, em ttirno único, do Projeto de Resolução n9 22, de 1982 (a
pr-eseÍltado peta Corriissão de Economia Corno conclusão de seu Parecer n9 
129, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí 
(PJ) a elevar em Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 130 e 131, de 1982, das Comissões: 
-de Cconstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 

-de Municípios, favorável. 

24 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 46, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
293, de 1982), que autoriza a PrefeitU.rá Municipal de Palmitos (SC) a ele
var e-m CrS 59.270.108,58 (cinqUenta e noVe milhões, duzentos e setenta 
mil, cento e oito cruzeiros e cinqUenta e oitO cehtavos) o montante de sUa 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 294 e 295, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
-de MuniclpiÕs, favOrável. -
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25 

Discussão_, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 63, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia comõ conclusão d_e seu Parecer n~' 
358, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste 
(SC) a elevar em Cr$ 149.999.653,53 (cento e quarenta e nove ITi:illlões, no
vecentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinqUenta e três cru-Zeíros e cin
qUenta e três centavós) o montante de sua dívida consolidada,- tendo 

PARECERES, sob n•s 359 e 360, de 1982, das Comissões:-
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; 

e 
- de Municfpios, favorável. 

26 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resol_uç_ão n? 64, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 
361, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municípal de São José do Cedro 
(SC) a elevar em Cr$ 3.966.000,00 (três milhões, novecentos e sessenta e 
seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 362 e 363, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e_juridicidade; 

-de Municípios, favorável. 

27 

DiscuSsão, em turno únlco, do Projeto de Resolução n~' 65, de 1982 {a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
364, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Cedro 
(SC) a elevar em Cr$ 6.711.000,00 (seis milhões, setecentos e onze mil cru
zeiros) o montante de sua dívida cons.olidada, tendo 

PARECERES, sob -n•s 365 e 366, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; 

e 
-de Municípios, favOráveL 

28 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 66, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia coniO conClusão de seu_ Parecer n'~ 
367, de 1982), que autoriza a Prefeitu-ra Municipal de Caçador (SC) a ele
var em cd 5.447.000,00 (cinco InHhões, quatrocentos e quarenta e sete mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 368 e 369, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e JUStiÇa, pela constitucionalidade ejuridicidade; 

-de .Municípios. favorável. 

29 

DiScussão, em turno único, do--Projeto deResolu_ção n'i' 6_7, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusãõ de seu Pare_cer n9 
370, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a ele
var em Cr$ 55.527.500,00 (cinqUenta e cinco niílhões; quinhentos e vinte _e 
sete mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n• 371, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade. 

30 

Discussão, em tU-rno únlcó, do Projeto de' R.eso1úção n~" 76, -de i9-82 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 
394, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador -(BA) a ele
var em Cr$ 782.884.600~'00 (setecentos e oiten-ta e dois milhões, oitocentos e 
oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida COn
solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 395 e 396, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; 

-de Munidpios. favorável. 

31 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu_ção n9 79, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 

420, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a 
contratar operação de empréstimo -externo no valor de até 
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos) destinada a 
implantação de obras prioritárias naquele município, tendo 

PARECERES, sob n•s 421 e 422, de 1982, das Comissões: 
-=_de Constituição e Justiça, pela _99nstitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido dos Senadores Dirceu Cardoso e Lázaro Barboza; 
-de Municfpios, favoráveL 

32 

Discussão, em turno úriícCl, do Projeto de Resolução n"' 84, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
450, de 1982),-que" autoriza o Governo do Estado da Bahia a eievar em 
Cr$1.241.055.161~08 [um bilhão, duzentos e.quarenta e um milhões, cin
quenta e cinco mil, duzentos·e sessenta e dois cruzeiros e oitO ce!ttavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo -- -- · 

PARECER, sob n• 451, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Jus'tiça, pelá COifstifuciorialidade ejuridicidade, 

OOn:l voto ve-ncido do senador Dírccu Cardoso. 
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DisCuásão, em turno úniÇo, do Projeto de Resolução n'i' 85, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
452, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar em 
Cr$ 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 453, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justfça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 
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Discussão, em turnO único, do Proje(o de Resolução n~' 131, de 1982 (a
presentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
656, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar 
em Cr:li 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e quatro mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 657 e 658, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; 

-de Munidpios, favorável. 
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Discussão, em primeiro turno, do-ProjetO de Lei d~ Senado n~' 16, de 
1980, de autoria do Senador Murilo Badaró, que permite às empresas con
tarem em dobro as despesas tributáveis efetuadas com o emprego de estu
dantes universitários, tendo 

PARECERES, sob n•s 84 ~ 86, de 1982, das Comissões: 
---de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidade; 
..:__de-Economia, favorável ao Projeto, com Emenda que apresenta de 

n• I-CE; e 
..:.....: de Finanças, favorável ao Projet(!_ e à Emenda da Comissão de Eco

nomia. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrada a presene sessão. 

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 35 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCJ/1/JO PELO SR. JOSt LINS NA. 
SESSÃO DE Ji-8-82 E QUE, ENTREGUE À REViSÃO DO 
ORADOR, SERiA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSE-LINS (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O avulso é pródigo em informações a respeito do objetivo dessa venda 
pelo INCRA à Empresa Monte Alegre. Todavia, acredito que o adiamento 
dessa votação por alguns dias, em nada prejudicará a decisão do Senado. 
E, tendo em conta que o nobre Senador Leite Chaves fez uma pergunta 
que não pôde ser respondida, no momento, concordamos inteiramente com 
a aprovação do requerimento. 
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ATA DAS COMISSÕES 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL PARA 1983 

INSTRUÇOES 

O Presidente da Comissão do Distrito Federal, no cumprimento das 
prescrições insertas no art. 17, § 19 da Constituição da República Federati
va do Brasil e em atendimento às disposições regimentais, resolve baixaf 
as instrUções a serem observadas durante os processos em _discussão e vo_
tação da Proposta Orçamentária do Distrito Federal para o exercício fi
nanceiro de 1983. 

1. Os Senhores Senadores poderão apresentar emendas de sub
venções para entidades educacionais e assistenciais- do Dis_trito Federal, 
obedecidos os seguintes critérios: 

a) Secretaria de Educação e Cultura: a quota destinada a cada Sena
dor é de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), com o mínimo de Cr$ _5.000,00 
(cinco mil cruzeiros) para as entidades educacionais e culturais que se en
a:mtrem devidamente cadastradas; 

b) Secretaria de ServiçOs- Socíilii: ·a qilotâ "destinada a cada. Senador. é 
de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), -com o míniiriri de Cr$ 5.000,00 (cin-

co mil cruzeiros) para as entidades filantrópicas e de benemerência que se 
encontrem devidamente cadastradas; 

2. não serão recebidos boletins de subveitçõeS com entidades que não 
se enquadrem nos requisitos acima exigidos; 

3. as emendas e boletins de subvenções serão recebidos, no período 
de 10 a 30 de setembro, pela Subsecretaria de Orçamento da Assessoria do 
Senado Federal (129 andar do Anexo I do Senado); 

4. as emendas ct'everão ser datilografadas em 3 (três) vias, em formu
láríos próPrios, um-para~ cada Secretaria; 

5. não serão reCebidas emendas que não contenham, em todas as 
Vias, a assinatura âo ·senador; 

6. No processamento e classificação das emendas, serão observados 
critériOs fixadOS na Lçi n9 lA93, de 13 de dezembro d~ 1951, que dispõe 
sobre o_ paga,me_nto de auxílios_ e st~:bvençõe!i e na Lei n~_ 4.320, de 17 de 
março de 1964, que estatui narinas gerais de Direito Financeiro para elabo
ração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
·Município-s e do Distrito Federal; e 

7. na tramitação do presente projeto serão-obedecidos os prazos e 
critérios constantes do Regimento Interno do Senado Federal. 

ComissãO_ do Distrito Fe.deral, }9 de setembro de 1982. - Lourival 
Baptista, Presidente da Comissão do Distrito Federal. 

DISTRIBUIÇÃO DOS RELATORES 

Partes 

Gabinete do Governador 
l-

Procuradoria Geral 

Secretaria do Governo 
2---

Secretaria de Administração 

Secretaria de Finanças 
3-

Reserva de Contingência 

Secretaria de Educação e Cultura 
4-

Sec.retaria de Saú9e 
5-

Secretaria de Serviços Sociais 

Secretaria de Viação e Obras 
6-

Secretaria de Servi.ços Públicos 

Secretaria de Agricultura e ProduçãO 
7-

Secretaria de Segurança Pública 
8-

Tribunal de Contas do Distrito Federal 
9-

Receíta e Texto da Lei 

Relatores Substitutos 

Senador Hoacyr Dali a Senàdor Bernardino Viana 

Senador Bernardino Viana Senador Aderbal Jurema 

Senador Martins Filho Senador LJ,liZ Fernando Freire 

Senador Mauro Benevides Senador Lo.urival Baptista 

Sen·ador Lourival Baptista Senador Almir Pinto 

Senador M urilo Badaró S~nador Luiz Cavalcante 

Sertador Sald.anha Derzi :Senadora L4~lia deAlç_ântara 

Senador Benedito Ferreira SenadorAffonso C amargo 

Senador Lâzaro Barbosa Senador, Henrique Santil~o 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Ata da 7" Reunião, realizada em 19 de agosto de 1982 

Âs dez horas do dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta e 
dois, na Sala de Reunião da Comissão, presentes os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema- Presidente, Tarso Dutra, João Calmon, Evelásio Vieira e 
Gabriel Hermes, reúne:.se a Comissão de Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Sarney, Pedro Simon, Eunice Michiles, Franco Montoro, Gastão MUller 
e Laélia de Alcântara. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da 
leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada coriio"-3.pi"ovada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes- da Pauta, são relata
dos os seguintes Projetas: 

Pelo Senhor Senador Tarso Dutra: 
Parecer favorãvel ao Projeto de Lei da Câmara n9 8_2, de 1982, qu(:: "alte

ra a denominação da Fundação Nacional de Material Escolar, a que se refere 
a Lei n9 5.327, de 2 de outubro de 1967, amplia suas finalidades, e dã ou_tras 
providências". 

Colocado em discussão e votação, é o par-ecer aprovado. 
Pelo _Sen_hor _Senador João Calmon: 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 44, de 1981, que 

.. Aprova 'o texto do Acordo de Cooperação CiCiifífica e Técnica entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Pana
má, concluído no Panamá, a 9 de abril de 1_981. 

ColOcado em discussão e vOtação, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Sergio da -Fonseca Braga, Assistente da ComisSão hiVrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

Ata da 9• reunião, realizada em 26 de agosto de 1982 

As dez horas do- dia vinte e seis de agostO ae mil novecentos e oitenta e 
dois, na Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores 
Gabriel Hermes, Vice-Presidente no exercício da Presidência; Tarso Dutra, 
Bernardino Viana, José Lins, Dulce Braga, Almir Pinto, José Fragelli, Mar
tins Filho, Raimundo Parente e Lourival Baptista, reUne-se a Comfssão de 
Finanças. 

Deixam de comparecer, por motivo juStificado, Os- Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Amaral Peixoto~ Mauro BeneVides, Pedro Simon, Teotônio 
Vilela, Franco Montoro, Tancredo Neves, Affonso Camargo e Mendes Ca
nale. 

Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que 
é dada como aprovada. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 
Oficio "S" n• 08/82- Do Sr. Governador do Estado do Rio Grande do 

Sul, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de 
emprêstimo externo no Vã.lor de DM 10.900.000, destinado ao projeto .. Pro
teção Contra as Cheias do Vale" doS Siiios". 

Relator: Senador Tarso Dutra 
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução apresentado. 
Conclusão: Aprovação do parecer, ten-do voto com restrições do Sena-

dor José Fragelli. 
Projeto de Lei da Câmara n9 77/82- Dispõe sobre a reestruturação dos 

Grupos Direção e AssesSoramento Superiores e Atividades de Apoio Judi-
ciário do Tribunal Superior Eleitorai, e dá outras prOVidências. -

Relator: Senador Bernardino Viana 
Parecer: Favorável ao projeto, com a Emertda n9 1-CF' 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9_ 82/82- Altera a denominação da __ Fut\-_ 

dação Nacional de Material Escolar, a que se refere a Lei n9 5-.327, de 2 de o·U
lirbro de 1967, amplia suas finalidades e dâ outras proyidêncías. 

Relator: Senador Almir Pinto 
Parecer: Favorável ao projeto, com a Emenda n9 1-C 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 46/82- Dá nova redaçã6 ao art. 125 do 

Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, e revoga a alínea do§ 2'? do art. 
126. 

Relator: Senador Almir Pinto 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 

Projeto de Lei da Câmara n9 127/81- Acrescenta dispositivo ao art. 
487 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 
5.452, de }9 de maio de J 943, dispondo sobre a concessão de aviso prévio na 
despedida indireta. 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Parecer: Pela audiência da CCJ 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n9 71/81 -Acrescenta parágrafo único ao art. 

39, do Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969, que instituiu a Loteria Es~ 
portiva Federal. 

Relator: Senador José Lins 
Parecer: Favorâvel 
Conclusão: Ap~ovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n' 114/81 -Altera o Decreto-lei n• 406, de 31 

de dezembro de 1968, que .. estabelece normas gerais de direito tributário, e 
dá outras providências. 

Relator: Senador Bernardino Viana 
Parecer: Favorâvel ao projeto, com a Emenda n9 1-CF (substitutivo) 
Conclusão: Vista ao Senador José Lins. 
Projeto de Lei do Se~ado n9 42/79- Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

as empresas comprovarein regularidade com o FGTS, para os fins que especi
fica . 

Relator: Senador Almir Pinto 
Parecer: Favorável 
Cmlclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n' 293/77- Complementar- Amplia o con-

ceito do trabalhador rural, para efeitos previdenciátios. 
Relator: Senador José Lins 
Parecer: Contrârio 
ConcluSão: Vista ao Senador José Fragelli. 
Projeto de Decreto Legislativo n' 36/81- Homologa o ato do Conselho 

Monetário Nacional que autorizou emissões adicionais de papel moeda em 
1980, atê o limite de Cr$ 70.ooo:õoo:ooo,oo (setenta bilhões de cruzeiros), na 
forma da legislação em vigor. 

Relator: Senador Bernardino Viana 
Parecer: Pelo retorno à CCJ. 
Conclusão: Aprova-çãO do parecer. 
Fícam adi3daS para a próxima reUnião, as seguintes proposições: PLS n9 

166/80, PLS n' 96/80 e o PLS n' 1.22/80. 
Nada mais havendo a traiar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 

Guilherme Fonsecâ, ,L\sSistente.da Cõiriissão, a presente ata, que, lida e apro
vada, serâ assinada pelo senhor Presidente. 

Ata da 8• reuniãQ extraordinária, realizada em 18 de agosto de 1982 

Às onze horas e trinta minutos do dia dezoito de agosto de mil novecen
tos e oitenta e dois, na Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores 
Senadores Gabdet Hermes, Vice-Presídente no exercfcio da Pfesidência; Tar
so Outra, Raimundo Parente, Saldanha Derzi, Benedito Canellas, João Lú
cio, Bernardino Viana, Almir Pinto, Lourival Baptista, Mendes Canale, Hen
rique Santillo e a Senadora Dulce Braga, reúne-se a Comissão de Finanças. 

Deixam de comparecer, por motívqj_~stificªdo, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Amaral Peixoto_, Martins Filho, Mauro Benevides, José 
Fragelli, Pedro Simon, Teotônio Vilela, Franco Montoro, Tancredo Neves e 
Affonso Camargo. 

Ao constatar a--existência de número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que 
'é dada como aprovada. 

A seSuir, são apreciadas as seguintes proposições: 
OfíciO "s" n9 05/82- Do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso 

do Sul, solicitando autorização do Senado Federal para contratar emprésti
mo externo no -valor de US$ 60,0 milhões de dólares norte-americanos, desti~ 
nado ao Programa Agrícola daquele Estado. 

Relator: _Senador Mendes Canale 
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução que apresenta. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. -
Projeto de Lei do -Senado n'? 226/81 --Dispõe sobre a obrigatoriedade 

da existência de um Departamento de Educação Física nos nosocômios psi
quiátricos. 

Relator: Senador Bernardino Viana 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 
Ghilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a· presente ata, que, lida e apro
vada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE MUNICÍPIOS 
Ata da décima segunda Reunião, realizada no dia 26 de a2osto de 1982 

Ãs onze horas do dia vinte e séis de agosto de mil novecentos e oitenta e 
dois, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costà,- sob a Presídên
,cia do Senhor Senador Lomanto Junior, Presidente e, eventualmente, do Se
nhor Senador Almir Pinto, reúne-se a Comissão de Municípios, com a pre
sença dos Senhores Senadores Murilo Badaró, Benedito Ferreira, Aderbal 
Jurema, Gastão Md dller, Tarso Dutra e Dulce Braga. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Amaral Peixoto, Benedjto Canellas, Lenoir Vargas, Moacyr Dalla, Vicente 
Vuolo, José Richa, Orestes Quérc1a, Lázaro Barboza, Affonso Camargo, 
Mendes Canale e Evelâsio Vieira. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anteriõr; qtiC ê dada como 
aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constanteS da pauta e são 
relatados os Projetes de Resolução apresentados pela Comissão de Econo
mia, às seguintes Mensagens Presidenciais: 1) Mensagem n9 039, de 1982, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
'ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre
feitura Municipal de Aracaju (SE) a contratar operação de crédito no valor 
de Cd 87.786.000,00 (oitenta e sete milhões, setecentos e oitenta e seis mil 
cruzeiros). Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável. Aprovado 
por unanimidade. 2) Mensagem n' 048, de 1982, do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja" autorizada a Prefeitura Municipal de Ma
rechal Cândido Rondon (PR) a contratar operação de crédito no valor de CrS 
243.872.710,80 (duzentos e quarenta e três milhões, oitocentos e setenta e dois 
mil, setecentos e dez cruzeiros e oitenta centavos). Relator: Senador Raimun
do Parente~ Parecer: favorâvel. Aprovado por unanimidade. 3) Mensagem n9 
080, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação_ 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Delfinópolis (MG) a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 50.888,600,00 (cinqOenta milhões, oitocentos 
e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros). Relator: Senadora Dulce Braga. 
Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 4) Mensagem n9 155, de 
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Sena
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões, noventa e quatro 
mil cruzeiros). Relator: Senador Lomanto Júnior. Parecer: favorável. Apro
vado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francis
co Gonçalves Pereira, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 
Ata da 4• reunião, realizada em 25 de agosto de 1982 

Aos vinte e cinco dias do mês de _agosto de mil novecentos e oitenta e 
dois, na Sala de Reuniões da Comissão (Ala Senador Alexandre Costa), pre
sentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Presidente, em exercício, 
da Comissão, Aderbal Jurema, Moacyr Dalla e Bernardino Viana, -reúne-se a 
Comissão de Serviço Público CiVil. Deixam de comparecer, por motivo justi
ficado, os Senhores Senadores Lourival Baptista, Agenor Maria, Gastão 
Müller e a Senhora Senadora Laélia de Alcântara. Havendo número regimen
tal, são abertos os trabalhos, com a dispensa da leitura da Ata da reunião an
terior, que é d~da como aprovada. A seguir, pa~sa-se à apreciação do único 
item da pauta --Projeto de Lei da Câmara n9 093, de f982, que ••Prorroga, 
por 2 (dois) anos, a validade do Concurso de Fiscal de Tributos Federais", o 
qual tem como Relator o Serihor Senador Aderbal Jurema. Para emitir o seu 
parecer sobre a matéria, a Presidênciã cOilcede a palavra ao Senhor Senador 
Aderbal Jurema que lê o seu parecer, favorável ao projeto. Não hã debates, e 
a Comissão, por unanimid_ade dos seus membros presentes, aprova o parecer 
do Relator. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES E 
OBRAS PÚBLICAS (CT) 

Ata da 3• reunião (extraordinária), realizada em 
24 de agosto de 1982 

Às onze horas do dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e oitenta 
e dois, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, 
presentes os Senhores Senadores Benedito Ferreira, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência; Alciysio Chaves, GaStão Miiller e Luíz Cavalcante, 
reúne-se a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Senhores Senadores 
Vicente Vuolo, Milton Cabral, Lázaro Barboza e Alberto Silva. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada, Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador 
Aloysio Chaves, que emite parecer favorável, ao Projeto de Lei da Câmara n9 
88, de 1982, que "Acrescenta alínea ao§ 2• do artigo 9• da Lei n• 6.538, de 22 
de junho de 1978, que dispõe sobre os serviços postais". Posto em discussão e, 
em seguida, em votação, é o_parecer aprovado por unanimidade. A seguir, o 
Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Luiz Cavalcante, que emite 
parecer favorável, com as emendas de número um e dois (CT), ao Projeto de 
Decreto Legis_lativo n9.32, âe 1981, q~e "Aprova o texto do Anexo IV (segu
ros) ao Convênio sobre Transporte Internacion"al Terrestre, adotado pela X 
Reunião de MiniStrOs de Obras Públicas e Trã.nsportes -doS Países do Cone
Sul, realizada em Brasília, no período de 13 a 17 de outubro de 1980". Não hã 
debates, e o parecer do Relator é aprovado, por unanimidade. Continuando o 
Sr. Presidente,'concede a palavra ao Sr. Senador Aloysio Chav:es, que emite 
parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 91, de 1982, que: "Modifica 
disposições da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966-Código Nacional de 
Trânsito", Não hã debates, e o l:'arecer do RelatOr é aprovado, por unanimi
dade. 

N~da f!lais havendo a tratar, encerra:-se a iCiiniãÕ, lavrando eu, Marceli
no dos Santos Camello, ·assistente da Comissão, a presente Ata, que, após 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presídente. 
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ANO XXXVII- N• 117 SEXTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 198:Z BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso N acioii:il aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 82, DE 1982 

Aprova o texto do Tratado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo daRe
pública Argentina para o aproveitamento dos recursos hídricos compartilhados dos trechos limítrofes 
do rio Uruguai e de seu afluente, o rio Pepiri-Guaçn, concluído em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980. 

Art. I• 10 aprovado o texto do Tratado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Govenro da República 
Argentina para o aproveitamento dos recursos hídricos compartilhados dos trechos limítrofes do rio Uruguai e do seu 
afluente, o rio Pepiri-Guaçti, concluído em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, I• de setembro de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

TRATADO ENTRE O GOVERNO' DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA ARGENTINA 
PARA O APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS 
COMPARTILHADOS DOS J'RECHOS LIMITROFES DO RIO 
URUGUAI E DE SEU AFLUENTE O RIO PEPIRI-GUAÇU 

O Governo da República Federativa do Brasil_eoGoverno da Repúbli~ 
ca Argentina, 

ConSiderando: 
O espírito de cordialidade existente entre os dois países e os laços de 

fraterna amízade que os unem; 
O interesse comum do Brasil e da Argentina em realizar o aproveita

mento dos recursos hídricos compartilhados dos trechos limítrofes do rio 
Uruguai e de seu afluente o rio Pepiri-Guaçu; 

O disposto no Artigo I, Parâgrafo Único, e no Artigo VI do Tratado da 
Bacia do Prata; 

O estabelecido na Declaração de Assunção sobre o aproveitamento de 
rios internacionais, de 3 de junho de 1971; 

Os estudos realizados nos termos do Convênio firmado, em Brasília, 
no dia 14 de março de 1972, entre a .. Centrais Elétricas Brasileiras SA.
ELETROBRÁS", do Brasil, e "Agua y Energia Eléctrica__; AyE", da Ar
gentina; 

A identidade de posições dos dois países, em relação à Jivre navegação 
dos rios internacionais da Bacia do Prata; 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

As Partes Coniratafites, de acordo- com os tratados e demais compro~ 
missas internacionais vigentes, convêm em realizar em comum e segundo o 
previsto _no presente Tratado, o aproveitamento dos recursos hídricos com~ 

partilhados nos trechos limítrofes do rio Uruguai e de seu afluente o rio 
Pepiri-Guaçu. Neste contexto incluem~se, entre outros, aproveitamentos 
hidrelétricos, melhoria das condições de navegabilidade do rio Uruguai na
quele trecho, atenuação dos efeítos das cheias extraordinárias e utilização 
raciOnal de suas águas para usoS consuntivos. Os projetas e obras a serem 
executados terão presente a necessidade de preservar o meio ambiente, a 
fauna, a flora e a qualidade das águas dos citados rios, evitar sua contami
nação e assegurar, como mínimo, as atuais condições de salubridade na 
área: ae influência dOS aproveitamenco's ·que se··projétern. 

§"19 A decisão pai-a a execução de cada projeto específico serã toma
da por troca de notas entre os dois Go.vernos. 

§ 2'~' Para a execução e oper-ação das obras de aproveitamento dos re~ 
cursos hídricos compartilhados serão firmados convênios de cooperação 
entre as entidades competentes designadas pelas Partes Contratantes. 

Artigo II 

Para os efeitos do presente Tratado entender-se-ã por: 
a) Partes Contratantes: a República Federativa do Brasil e a Re

pública Argentina; 
b) Tratado: o presente instrumento jurídico; 
c) Recursos hídricos compartilhados: os recursos hídricos dos trechos 

limítrofes do rio Uruguai e de seu afluente o rio Pepiri-Guaçu, comparti
lhados entre o Brasil e a Argentina; 

d) ELETROBRÁS: "Centrais Elétricas Brasileiras SA. ELE
TROBRÁS", do Brasil, ou o ente jurídico que à suceda; 

e) AyE: "Agua y Energia Elétrica, Sociedad dei Estado", da Argenti
na, ou o ente jurídico que a suceda; 

f) Entidades Executivas: as entidades públicas ou controladas pelo 
Poder Público de cada país encarregadas de executar e operar as obras de 
aproveitamento dos recursos hídricos compartilhados; 
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g) Convênios de Cooperação: os convênios a serem celebrados entre 
Entidades Executivas com a finalidade de definif reSporiS-abilidade e atri
buições na execução e operação das Obras de que forem encarregadas. 

Artigo III 

Considerando o estabelecido no Artigo I do Tratado da Bacia do Prata 
e na Declaração de Assunção, serão levados em conta, na construção e ope
ração das centrais hidrelétricas que Vierem a ser- exe-cutãdas em decorrên
cia do presente Tratado, os aspectos relativos aos usos múltiplos dos recur
sos hídricos compartilhados. 

§ }9 O aproveitamento das águas do rio Uruguai e seus afluentes, nos 
trechos não oompartilhados, serã feito por cada país conforme suas ne~eS
sidades sempre que não causar prejuízo sensív"el ao outro país. 

§ 2'? Tendo presentes os eventuais efeitos benéficos da regularização 
nos trechos limítrofes dos rios Uruguai e Pepiri-Guaçu, os eventuais pre
juízos sensíveis que se possam produzir a jusante conlo COns"eqii.éilcia da 
regularização dos referidos rios deverão prevenir-se, na medida do possí
vel, e sua apreciação e qualificação não pOderão definir-se unilateralmente 
pela Parte em cuja jui'i"sdição presumivelmente se originem, nem pela par~ 
te que alegue a ocorrência dos referidos eventuais prejuízos sensíveis. As 
reclamações que daí poderiam originar-se serão resolvidas, no prazo mais 
breve possível, compatível com a natureza do prejuízo e sua análise. 

Artigo IV 

As obras de aproveitamento hidrelétrico a serem realizadas nos tre
chos limítrofes do rio Uruguai e de seu afluente o rio Pepiri-Guaçu e sua 
posterior operação serão executadas, segundo o que estabelece o Tratado, 
pela ELETROBRÁS, por parte do Brasil, e pelaAyE, por parte da Argen
tina, as quais poderão, mediante aprovação dos respectivOs Governos, de
legar ou transferir tais atribuiçõ_eS a Outras Entidades E~ecutivas. 

§ 19 A ooncepção de cada aproveitamento hidrelétríco terá em conta 
as obras a ele vinculadas e destinadas a cumprir os outros óbjetivos conSig
nados no Artigo I deste Tratado. 

§ 29 Na execução de cada obra hidrelétrica serão obser:vados os se-_ 
guirttes princípios: 

a) propriedade exclusiva de cada Entidade Executiva das obras e ins
talações realizadas no território do seu respectivo país; 

b) divisão em partes iguais dos benefícios resultantes do aproveita
mento dos recursos hidrelétricos oompartilhados, medidos em termos da 
energia que vier a ser gerada no conjunto da obra; 

c) distribuição eqUitativa das responsabilidades de execução das 
obras e instalações entre as Entidades Executivas de cada país com vistas 
a atender aos princípios aci-ma mencionados. 

§ 3"? Os projetos das obras hidrelétricas, suas estimatiVas de custos, 
bem como a anãlise dos benefícioS resultantes deverão ser aprovados pelos 
respectivos Governos. 

§4'? Nas estimativas de custos, nos orçamentos anuais, nos demons
trativos financeiios, bem como na avaliação dos benefícios resultantes da 
operação das obras e instalações será adotada, como moeda de referência, 
o dólar dos Estados Unidos da América ou outra moeda que venha a ser 
aoordada mediante troca de notas entre os dois Governos. 

Artigo V 

A divisão entre o Brasil e a Argentina dos benefícios resultantes dos 
aproveitamentos hidrelétricos realizados em decorrência do presente Tra
tado e referida no Artigo IV, obedecerá aos critérios a seguir definidos: 

a) a divisão entre o Brasil e a Argentina da energia hidrelétrica pro
dutível pelas diversas centrais serã efetuada em partes iguais. Cada país 
poderá utilizar até o total de sua quota-parte, em consonância com as nor
mas e procedimentos de operação a serem estabelecidos, nos termos do Ar
tigO VI deste Tratado, pela Comissão Coordenadora prevista no Artigo X; 

h) para efeito de aplicação do critério acima enunciado, a energia elé
trica produzida em qualquer das unidades geradoras será sempre dividida 
de forma que a energia_total produzida nas centrais pertencerá em partes 
iguais aos dois países, seja qual for a unidade geradora em operação. O 
acerto de contas serâ feito semestralmente com base na medição da ener
gia total produzida pelas centrais fornecida ao Brasil e à Argentina; 

c) a utilização da energia produzida nas centrais será feita pela ELE
TROBRÁS e por AyE, ou pelas empfesas e entidades brasileiras ou argen
tinas por elas indicadas; 

d) ambas as Entidades Executivas deverão manter e operar suas res~ 
pectivas instalações geradoras a fim de que seja possível o aproveitamento, 
na maior medida, do recurso hidrelétrico oompartilhado. No caso da não 
utilização, por um dos dois países, da energia produzível a que tem direitO. 
essa energia não utilizada poderá ser transferida ao outro país rios termos e 
condições a serem estabelecidos de comum acordo; 

e) caso venha a ser estabelecido, para um aproveitamento no trecho. 
limítrofe do rio Uruguai, uin nível de represamento que ultrapasse os limi
tes territoriais na seção de fronteira, a ELETROBRÃS eAyE proporão às 
Partes Contratantes os termos e condições para a divisão da energia elétri~ 
ca adicional decorrente daquela elevação, bem como para a distribuição, 
entre os dois países, dos aumentos de custos e dos benefícios resultantes. 

Artigo VI 

Relativamente à operação das instalações hidrelétricas realizadas em 
decorrência deste Tratado, a Entidade Executiva de cada pais observará 
as normas e procedimentos a serem estabelecidos pela Comissão Coorde~ 
nadara, de acordo com os seguintes critérios: 

a) deverá assegurar-se a manutenção, a jusante, das vazões perma
nentes necessárias para facilitar a navegação Oo rio Uruguai, quando sua 
regularização o permitir; 

h) o i;:nchimérito dos reser':atórios e a operação posterior das centrais 
hidrelétricas não deverão causar, a jusante, fora do trecho do rio Uruguai 
objeto deste Tratado, prejuízos sensíveis à navegação, ao regime do rio, à 
qualidade de suas águas ou à -operação de seus portos, nem afetar o apro
veitamento normal do recurso hídrico em outras obras ou instalações ex is~ 
tentes ou projetadas sobre o rio Uruguai, fora do trecho deste rio objelo do 
presente Tratado; 

c) serão levados.em conta os Planos(anuais) e os Programas (men
sais, semanais e diãri.OsY de-operação dos respectivos sistemas elétricos in
terligados, com base nas informações a serem fornecidas por ambos os paí
ses. 

Artigo VII 

As Partes COriir-a:tan-tes se obrigam, na devida oportunidade, a decla~ 
rar de utilidade pública as ãreas necessárias à execução dos aproveitamen.: 
tos hidrelétricos e demais obras objeto deste Tratado, bem como a prati
car, no âmbito de suas respectivas soberanias. todos os a tos administra ti~ 
vos ou judiciais tendentes a desapropriar terrenos e suas benfeitorias ou a 
constituir servidão sobre os mesmos. 

§ I• A delimitação de tais áreas e o pagamento das desapropriações e 
relocações nas áreas Oelimftadas ·em cadá P<iís, na forma prevista nas legis
lações nacionais vfgehtes, serão de responsabilidade das respectivas Enti
dades Executivas. As despesas decorrentes serão realizadas separadamen
te: por cada país. 

§ 29 As Partes Contratantes tomarão as medidas adequadas a facili
tar nas áreas delimitadas o trânsito e acesso de pessoas que prestarem ser· 
viços à ELETROBRÁS e AyE, à Comissão Coordenadora ou às Entidades 
Executivas, assim Corrio·o dos bens deStinados às ·mesmas ou a pessoas físi
cas ou jurídicas por elas contratadas, desde que 'necessãrios à realização 
das obras ou serviços. 

Artigo VIII 

As instalações destinadas ao aproveitamento dos recursos- hídricos 
compartilhados, tais como barragens, canais e centrais hidrelétricas, não 
produzirão variação alguma nos limites entre os dois países, estabelecidos 
nos tratados vigentes. 

§ 19 As instalações realizadas em cumprimento deste Tratado não 
conferii'ão a nenhuma das Partes Contratantes jurisdição sobre qualquer 
parte do território da outra. 

§ 29 As autoridades declaradas respectivamente competentes pelas 
Partes Contratantes estabelecerão, quando foro caso, para os efeitos práti· 
cos do exercício de jurisdição e controle. a sinalização conveniente nas ins
talações a serem realizadas, pelo processo que julgarem adequado. 

Artigo IX 

Para a execução e operação das obras de aproveitamento hidrelétrico 
a serem realizadas no contexto deste Tratado, ELETROBRÁS e AyE fir
marão um Convênio de Cooperação definindo suas responsabilidades e 
atribuições. 

• 
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§ }9 O Convênio de Cooperação preverá, também, o prosseguimento 
dos estudos realizados em decorrência do ConvêiiíO ELETROBRÃS
AyE, firmado em Brasília a 14 de março de 1972, o qual será considerado 
extinto a partir da data da aprovação por ambos os-Governos do Convênjo 
de Cooperação. 

§ 2" O Conv_ênio--de Cooperação referido neste Artigo dev-erá ser 
aprovado pelos dois Goverrtos median_te troca de notas. 

Artigo X 

Com a finalidade de coorden_ar a ex;ecução do Convêuio de COQperação 
previsto no Artigo IX, bem co-mo a atuação das_ Entidades Executivas na 
realização de programas, estudos, projetas, construção, m~nutenção; o-pe
ração e outras ati v idades relacionadas com os aproveitaméntos hidrelétri
cos que venham a ser realizado_s_no contexto deste Tratado, é criada uma 
Comissão- Coordenadora que se regerá pelo Tratado e pelo Convênio de 
Cooperação. 

§ 19 A Comissão Coordenadora será constlfUída de duas delegações, 
presididas respectivamente por um repieseritanle designado-pela ELE
TROBRÃS e por Um rePresentante designado pela Secretaria de EStado de 
Energia da República Argenfít1a. AS -delegações ~ntarão ainda c;om_ d_ois 
representa'ntes de cada parte e um representante do MiÕ-ís.têrío das_ Re
lações Exteriores. Aos membros efetivos corresponderão membros SUplen
tes para atenderem eventuais ausências dos respectivos titulares. Os 
membros efetivos e seus suplentes exercerão suas funções .sem direito are
muneração. 

§ 211 As reuniões da Comissão Coordenadora terão lugar em qualquer 
ponto do território dos dois países, de acordo com o interesse dos seus tra
balhos. 

§3' A Comissão Coordenadora apresentará à ELETROBRÁS e . 
AyE, antes do dia 31 de março de cada ano, um relatório consolidado sobre 
suas atiVidades e das Entidades Executivas, referentes aos_ projetes e· 
obras, incluindo demonstrativos da execução orçamentária com base na 
moeda de referênCia. 

§49 Os assuntos-que exigirem decisão superior serão encaminhados 
pela Comissão Coordenadora à ELETROBRÂS e a AyE, as quais os sub
meterão às autoridades co_mpetentes de cada país. 

Artigo XI 

As Partes Contratantes, direta ou indiretamente, propiciarão à ELE
TROBRÁS e AyE e às Enti_ciades Executivas de ar:nbos os países- a ob~ 
tenção de recursos e darão garantias para as-ope-nlções de crédito neces
sárias à execução das obras mencionadas no presente Tratado asseguran-

do, da mesma forma, as conversações cambiais requeridas para o paga
mento das obrigaçõe·s_assumida_s nas moedas brasileira, argentina ou de 
terceiros países. 

Artig-<>- XII 

As Entidades Exe_cutivas de cada país incorporarão, como parte dm 
investimentos relativos às obras hidrelétricas decorrentes deste Tratado, 
os dispêndios realizados pela ELETROBRÁS e AyE nos seguintes· traba
lhos: 

a) administração -do COnvênio ELETROBRÃS-AyE mencionado no 
Artigo IX, parágrafo I•; 

b) estudos resultantes do Convênio acima referido: 
c) trabalhos preliminar-eS relacionados com a execução das obras hi

drelétricas previstas neste Tratado. 

Artigo XIII 

As Partes Contratantes, através de protocolos adicionais ou de a tos 
unilaterais, adotarão todas as medidas necessárias ao cumprimento do 
presente Tratã.do, inch.1.sívci as fefei"entes ao trãnsfto e acesso às áreas que 
-~e deli~item,_~m confor1]1i_d_ade .9f>IlJ-_ ~ ~rti_go ~u._ bem corno à situação 
jurídica-e trã~ãihista de pessõas (:jui_devam realizar trabalhos nas referi
das âieas. 

Artigo XIV 

Em caso de divergência quanto à interpretação ou à aplicação do pre
sente Tratado, as Partes Contratantes a resolverão pelos meios diplomáti
cos usuais, o que não retardará ou h1fáromperá a execuçâo das obras nem 
a operação das suas instalações. 

Artigo XV 

O presente Tratado será ratificado e os respectivos instrumentos serão 
trocados, o mais brevemente possível, na cidade de Brasília. 

Artigo XVI 

O presente Tratado entrará em vigor na data da troca dos instrumen
tos de ratificação e terá Vigênciã. -atê·que as Partes Contratantes, mediante 
novo acordo, adotem decisão que estimem conveniente. 

FeitO na "cidade de Buenos Aires aos dezessete dias do mês de maio de 
mil novecentos e oitenta, em dois exemplares originais, em português e es
panhol, ambos os textos igualmente válidos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva 
Guerreiro. Pelo Governo da República Argentina: Carlos W. Pastor. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 125• SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO DE f982 

l.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres 

Referentes às seguintes matêrias: 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 43/81 (redação final}e Proíeto 
de Resolução n' 104/82 (redação final). 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR DIRCEU CARDOSO -Inauguração do hospital re
gional de Bom Jesus do Norte- ES. Falecimento da Sr• Ruth Vivacqua 
Vieira. · 

SENADOR ADERBAL JUREM A- Trabalhos do II Encontro de 
Escritores do Norte e Nordeste do País, realizado em Teresina-PI. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Distorções da política sa· 
larial. 

SENADOR HELV[D!O NUNES - Proposta de reforma tribu
tária apresentada pelo Secretário-Geral do Ministério da Fazenda. 

.SENADOR MURILO BADARO- Gestão do Sr. Toshio Shibuya 
à frente do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, no momento em 
que se afasta da Presidência daquele órgão. 

SENADOR JOSE FRA GELL!- Inobservância, pelo Banco Cen
tral~ de disposições legaiS nós pedidos de empréstimos municipais e es
taduais. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Distorções existentes na 
legislaç_ão tributária do País. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Carta de Ribeirão Preto, 
aprovada pelo plenário da Reunião da Presidência de Subsecções da 
Ordem dos Adyogados do Brasil do_ Estado de S"ào Paulo. 

SENADOR TARSO DUTRA ~ Necessidade da aprovação dos 
projetes de resolução que dispõem sObre a concessão de empréstimos de 
interesse da comunidade do Estado do Rio Grande do Sul, por se rela
cionarem com _ _a sa_úde pública daquele Estado. 
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SENADOR FRANCO MONTORO- Decisão do Presidente da 
40• Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo, emreconhecer a 
Justiça do Trabalho como competente para julgar reclamação dos pro
fessores admitidos ._.a título precârio". 

SENADOR JORGE KALUME-,. Necrológio do Sr. !:lermínioGe
neroso. 

SENADOR LÁZARO BARBOZA -Apelo ao Governo Federal, no 
sentido de que proponha ao Senado Federal a revisão da Resolu~ão n9 

7/80, que alterou o convênio n'? 44/76, do CONFAZ, por ser contrâno aos 
interesses do Estado de Goiâs.- --

SENADOR ITAMAR FRANCo-- Apelo aos líderes das grandes 
potências mundiais em favor da solução do problema palestino. 

SENADOR PEDRO SIMON- Considerações sobre o momento 
político-sócio-eCQnômico que Ora atravessa: o País. -- -

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n• 99/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Santa Catarina a elevar em CrS 966.300.000,00 o mOntante -de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. após usar da 
palavra no seu encaminhamento o Sr. Dirceu Cardoso._ 

-Projeto de Resolução n'? 110/81, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de São José dos Campos (SP) a elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n'? 115/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, nova
lor de US$ 50,000,000.00, destinada ao programa de investimento do 
Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 126/81, que autoriza a Prefeitura deAla
goinhas (BA) a elevar em Cr$ 497.499.000,00 o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 202/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Cearâ a contratar empréstimo externo, no valor de US$ 
50,000,000.00, destinado ao II Plano de Metas Governamentais-- PLA
MEG II -79/83. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 241/81, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Manaus a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 10,000,000.00, destinada a programação de investimentos naquele 
município. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 11_4/82, que autoriza o Governo do Esta
do deGoiâs ·a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
50,000,000.00, destinado aos Programas de Desenvolvimento Rural In
tegrado, Mineração e Infra-Estrutura Econômica, naquele Estado. Vo
taçio adiada por falta de quorum. 

·- Projeto de Resolução n'?l62/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a elevar em Cr$ 246.000.000,00_0 montante de sua dívi
da consolidada. Discussão ~nc~rr~~:da, ficando sua votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 180/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Pi3.Uí a contratar empi"éStinio externo, no valor de US$ 
10,000,000.00 destinado ao Programa de Investimentos do Estado. Dis
cussão encerrada, ficando sua votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 184'81, que autoriza o Governo do Estaw 
do de San_ta_ Catarina a elevat:_ em Çr$ 164.304.500,00 o mbnt_ante de sua 
dívida consolidada. Discussiio encerrada, ficando sua votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 211/81, que autoriza 3. Prefeit_ura Muni
cipal de Votorantim (SP) a elevar em Cr$ 57.9M.717,30o montante de 
sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando sua _votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 212/81, qUe autoriza a Prefeitura Muní
cipal de Caçador (SC) a elevar em Cr$ 22.192.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando sua votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 223/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Sergipe a contrata-r empréstimo externo no valor de 

US$ 10,000,000.00, destinado ao Programa de Investimentos do Estado. 
Discussão_ encerrada, fiCando sua votação adiada por falta de quo-
rum. 

-Projeto de Resolução n'? 233/81. que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 15.126.000,00 o montante de 
sU:ã.- divida consolidada. Discussão encerrada, fiCando sua votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 234/81, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de São Joaquim (SC) a elevarem Cr$ 43.600.000,00 o montante de 
sua divida consolidada. Discussi_Q_ encerrQ.da, ficando suas votação 
adiada por falta de quorum. 

~Projeto de Resolu_ção n'?" 235/81, que autoriza a Prefeitura Murií= 
cipal de Timbó (SC) a~ elevar em Cr$ 35.992.260,00 o montante de sua 
dívida consolidada._ D!_scussão en~~rrad_a, ficando s_ua vo~ação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 238/81, que autoriza o governo do Esta
do de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo, no valor d_e 
US$ 20,000,000.00, destinada a Programas de Investimento daquele Es
tado. Discussão encerrada, ficando a sua votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n• 244/81, que autoriza o Governo do Esta
do da Bahia a contratar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 60,000.000.00, destinada a diversos Programas de Desenvolvimen
to daquele Estado. Discussão encerrada, ficando a sua votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 246/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Pernambuco a contratar operação de empréstimo externo, nova
lor de US$ 55,000,000.00, destinada a Programas de Investimento do 
Estado. Discussão encerrada, ficando a sua votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Resolução n'? 260/81. que autoriza o GoVerno do Esta
do de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo ex terno, no valor 
de US$ 50~000,000-.00, -destiifãâa ao Programa de Investimento para o 
exercício de 1982. Discussão encerrada, ficando a sua votação adia
da por falta de qUorum. 

-Projeto de Resolução n'? 263/81, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Mara Rosa (GO) a elevar em Cr$ 19.241.600,00o montante de 
sua díVida consolidada. Discussão encerrada, ficando a sua votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'? 7./82, que ~utofíza ó Governo do EstadO 
de Mato Grosso a elevar em Cr$ 7.296.572.730,40 o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a sua votação adia
da por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 22(82, que autOríza a Prefeitura Munici
pal de Rio Graride do Piauí (PI) a elevar em Cr$ 3.619.000,00 o montan
te de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a sua vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'? 46(82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Palmitos (SC) a elevar em Cr$ 59.270.108,58 o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a sua votação adia
da por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 63/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Miguel do Oeste (SC) a elevar em Cr$ 149.999.653,53 o mon
tante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a sua 
votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 64/82. que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José do Cedro (SC) a elevar em Cr$ 3.966.000,00 o montante 
de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a sua vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução o'? 65/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José do Cedro (SC) a elevar em Cr$ 6.711.000,00, o montante 
de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a sua vow 
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 6q.'82, cjUe aUtoriza a Prefeitura M unici
pal de Caçador (SC) a elevar em Cr$ 5.447.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a sua votação adia
da por falta de quorum. 

• 

• 
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~Projeto de Resolução n9 67/82, que autoriza o Governo do Estado 
de Santa Catarina a elevar em CrS 55.527 .500,00, o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a sua votação adia
da por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'~' 76/82, que autoriza a PrefeitUra Munici
pal de Salvador (BA) a elevar em Cr$ 782.884.600,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a sua votação adia
da por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'~' 79/82, que autoriza a Prefeitur-a Muni
cipal de Rio Claro (SP) a contratar operação de empréstimo externo no 
valor de até USS 10,000-,000.00 destinada a implantação de obras p-riori
tárias naquele município.- Discussão encerrada, ficando a suá votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 84/82, que autoriza o Governo-do Estado 
da Bahia a elevar em Cr$ 1.241.055.262,08 o montante de sua dívida 
consolidada. Discussão encerrada, ficando a sua votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n• 85/82, que autoriza o Governo do Estado 
de Goiãs a elevar em Cr$ 541.600.000,00 o montante de sua dívida con
solidada. Discussão encerrada, ficando a sua votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 131/82, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Ilhêus (BA) a elevar em Cr$ 218.094.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a sua votação adia
da por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9l6j80, de autoria do Senador Murilo 
Badaró, que permite às empresas contarem em dobro as despesas tribu
táveis efetuadas com o emprego de estudantes universitários. Discus~ 
são encerrada, ficando a sua votação adiada por falta de quorum. 

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação de Sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, com 
Ordem do Dia- que designa. 

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

2- ATA DA 126• SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO DE 1982 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE_ 

2.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

- N• 190/82 (n' 370/82, na origem), restituindo autógrafos de pro-
jeto de lei sancionado. 

2.2.2 ~Pareceres 

Referentes às seguintes -matérias: 
-Projetes de Lei da Câmãra" n"?s 80 e 83, de 1982; Emenda do Se

nado ao Projeto de Lei da Câmara n• 8/82 (redação final). 

2.2.3- Discursos do Expediente 

SENADORA LA ELIA DE ALCANTARA- Redução dos recursos 
orçamentários destinados ao Instituto Nacional-de PeSquisas da Ama
zónia- INPA. 

SENADOR LEITE CHAVES- Contestando críticas formuladas 
pelo Ministro Delfim Netto ao programa alternativo de governo apre
sentado pelo PMDB. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Apreciação pela Comissão de 
Relações Exteriores da Casa de todas as matérias pendentes de seu exa
me. Incompatibilidade do Presidente da República em participar de 
campanha eleitoral em favor de facção política. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Apelo às autoridades do 
DNER em prol de medidas que visem elevar a remuneração dos patru
lheiros da Polícia Rodoviária Federal. 

SENADOR JOSE LINS, como Líder-Reparos às críticas formu
ladas por membros da Oposição contra o sr-:- Ministro do Planejainento, 
a propósito das observações feitas pOr S. Ex' ao docuMento elaborado 

pelo PMDB, intitulado "Esperança e Mudança: uma proposta de go
verno para o Brasil". 

SENADOR LEITE CHAVES- Realização do VII Congresso Bra
-sileiro de RelaçÕes Públicas. 

SENADOR HENRiQUE SANTILLO-- Nota do Senador Hum
berto Lucena a respeito da manutenção da Lei Falcão na campanha 
eleitoral deste ano. 

2.2.4- Leitura de projeto 

-PrOjetO de Lei do Senado n'~' l70f82, de autoria da Sr• Senadora 
Dulce Braga, que dispõe sobre revogação da letra Hb" do art. 39 da Lei 
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social. 

2~2.5- Comunicaçio da Presidência 

Antecipação para as 18 horas e 30 minutos da sessão do Congresso 
Nacional convocada para hoje às 19 horas. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n9 20~81, que autoriza o Governo do Esta
do do Ceará a contratar einpréstimo- externo, no valor de USS 
50,<J5>0,000.00 deS:trhado _a~ II PlanC? de Metas Governamentais- PLA
MEG II- 79/83. Apreciação sob restada em virtude da falta de quo
rum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n'i' 232/81, que autoriza a-Prefeitura Muni
cipal de Betim a elevar em CrS 875.103.660,51 o montante de sua dívida 
consolidada. Apreciação sobrestada em virtude da falta de quorum 
para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n• 241/81, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Manaus a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 10,000,000.00 destinada a prOgramação de investimentos naquele 
município. Votação adiada por falta de quorum para prosseguimento 
da sessão. 

--Projeto de Resolução n• 245/81, que autoriza o GOverno do Esta
do do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo·no 
valor de U SS 110,000~000.00 destinada ao prOgrama de obras viârias e 
ligações troncaís daquele Estado. Votaçio adiada em virtude da falta 
de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n• 107/82, que autoriza a Prefeitura do 
Município de São Paulo a contratar empréstimo externo, no valor de 
US$ 40,000,000.00 destinadO ao programa de investimentos uroanõ-s.
Apreciação sob restada em virtude da falta de quorum para o prosse
guimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 114}82, que autoriza o Governo âO Es-ta
do de Goiás a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
50,000,000.00, destinada aos -Programas de Desenvolvimento Rural In
tegl-3:do, Mineração e Infra-Estrutura Económica, naquele Estado. 
Apreciação sobrestada em'vlrtude da falta de quorum para o prosse
guimento da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para 
o comerciârio, na forma que especifica. Apreciação sob restada em vir
tude da falta de (juorum parã. o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n9 329(80, de autoria do Senador Cu
nha Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Traba
lho, para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habi
tuais também integre a remuneração. Apreciação sob restada em vir
tude da falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n9 164f81, de autoria do Senador Luiz 
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força 
Aérea Brasileira. Apreciação sob restada em virtude da falta de quo
rum para o prosseguimento da sessão. 

- ProjetO de Lei" do- Senado n9 352/78, de aU-toria do Senador Ac
cioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Apreciação sobres~ 
tada em virtude da falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n• 255/80, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que acrescent-a dispositivos à Lei n'i' 5.480, de 10 de agos
to~ aiscipfinindo ·o pagaritento do 13'i' salãrio devido aos trabalhadores 



3284 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1982 

avulsos. Apreciação sob restada em virtude da falta de quorum para o 
prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n9 362(79, de autoria do Sen_ador Hum
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro 
de 1979. Apreciação sob restada em virtude da falta de quorum para o 
prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Lei da Câmara no 101/81 (no 3.702(80, na casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o 
Instituto Nacional de Colonização e ReformaABiária- INCRA, a alie
nar, à Companhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lotes 11, 12, 13, 
14, 15 e 16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Colonização 
deAltamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará. Apreciação 
sobrestada em virtude da falta de quorum para o prosseguimento da 
sessão. 

- Projeto de Resolução_n_9 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada, Apreciação sobrestada em virtude; da falta d_e quo
rum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado _n9 309/79, do Senador Gabriel Hermes, 
que dispõe sobre o exercício da auditoria contábil, e dá outras providên-

cias. Apreciação sobrestada em virtude da falta de quorum para o 
prosseguif!lento da sessão. 

2.4- COMUNICAÇÃO DA PRES!DENCIA 

Têrmirio do prazo para apresentação de emendas ao Projeto de De
creto Legislativo n9 13/82. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO: ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr:_ José- LinS, pronunciado na ~essão de 30-8-82. 

4-SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de J9 a 31 de agosto 

5-COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 

- ComposiçãO e"norm·as a serem observadas na tramitação do projeto 
de orçamento 

6-MÉSA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

8-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES. 

ATA DA 125~ SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO DE 1982 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESID_f:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO E JORGE KALUME 

ÀS lO HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Eunice Micbiles ~ Raimun
do Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes --Jarbas Passarinho
Alexandre Costa- Luiz Fernando F..reire ":""""""":José Sarncy :-Alberto Silva 
- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto-- José L_ins
Mauro Benevides- Agcnor Maria- Moacyr Dl!arte -_Martins Filho
Humberto Lucena- Aderbal Jurem a - Nilo Coelho- João__ Lúcio
Luiz Cavalcante--: Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto
Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso
Amaral Peixoto- Nelson CarneírO- Álano Barcelos- Murilo Badaró
TancredQ_Neves_- Dulce Br_<tga-:- B_enedito_Ee((eira ~-H~nr_i_q_u_ç __ Sªo_Ullo 
- Lâzaro Barboza -Benedito canelas -Gastão Müller- José Fragelli 
-Mendes Canale- José_Rícha -_Leite Chave_s- Len.oi~: Vargas- Pau-
lo Brossard - Pedro Simon - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 50 Srs. Seitadores. Havendo número regimental, de
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o segUinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 695, DE 1982 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 43, de 
1981 (nO 105/81, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de _Decreto Legislati

vo n9 43, de 1981 (n9 105/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo sobre Turismo entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Col<)mb!a, concluído em Bogotá, a 12 
de março de 1981. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1981. --Laélia de Alcântara, 
PreSidente- Moac}•r Dal/a, Relator - Afuri/o Ba_daró. 

ANEXO AO PARECER No 695, DE 1982 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislatiro n11 43, de 
1981 (n' 105(81, naCâmara dos Deputados). 

Faço s-aber que o Congresso Nacional aprovou, -nos t~rmos do. art. 44. 
iticiso I, da Constituição, e eu, -, Presidente do Senado Fe-
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No . , DE 1982 

Aprova o texto do Acordo sobre Turismo concluído entre o 
Governo da República Federati~·a do Brasil e o Governo daRe~ 
pública da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo sobre Turismo concluído entre 

o Governo da República Federativa do 8(asH e o Governo da República da 
Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981. 

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

PARECER No 696, DE 1982 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 102, de 1982. 

Relator: Senador Murilo Badaró 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 102, 

de 1982, que autoriza o Go-verno do Estado de_ São Paulo a realizar operação 
de empréstimo-externo no valor de USS 150,000,000.00 (cento e cinqUenta 
milhões de dólares norte-americanos}, destinada a projetas de saneamento 
básico e a investimentos na Companhia do MetrOpolitano de São Paulo -
METRO. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1982.- Laé/ia de Alcântara, Prew 
sidente - Muri/o Badaró, Relator - Moacyr Da/la. 

• 
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ANEXO AO PARECER N• 696, DE 1982 

Reda,·ão final dv Projeto de Resolução nr> 102, de !982. 
FaçO saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inci-

so IV, da Constituição, e eu - -;-Pres"idente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO N' ,DE 1982 

Aurori;:a o Governo do Estado de SãO Paulo a realizar ope
rações de empréstimo externo no valor global de USS 
150,000,000.00 (cem o e cinqüenta milhões dto• dólares aliwriCanos) 
destinadas a projetos de saneamento bá~·ico e a in ~·estimenros na 
Companhia do 11-fetropolitano de São Paulo ---AfETRÓ. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado de São Paulo au_torizado a realizar. 

com a garantia da União, operações de empréstimo externo no valor global 
de USS 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares amerkanos) 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financia
dor a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco 
Central do Brasil, compreendendo duas parcelas. sendo uma de l!S$ 
60,000,000.00 (sessenta milhõ~s de dólares americanos) destinada ao Fun
do Estadual de Águas e Esgotos- FAE, do Estado de São Paulo, a ser 
aplicada em Projetas de Saneamento Básico, a cargo da ComPanhia de Sa
neamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP. e outra de USS 
90,000,000.00 (noventa milhões d~ dólares america_nos), para atender o 
Plano de fnvestimentos da Companhia do Metropolitano de São Paulo
METRÚ, mediante subscrição de ações no aumento de capital da referida 
companhia. 

Art. 2" A operação realizar~se-á nos termos aprovados pelo Poder 
Executivo Federal, inclusive o exame das condições credítícias da ope
ração a ser efctuado pelo Ministério da Fazenda,- em articulação com o 
Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. {\'do Decreto n'~ 

74.157. de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos 
encarregados da execução da politica económico-financeira do Governo 
Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n'~ 8.279, de 20 de abril de 
1982, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta_ Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -O Expediente lido vai à 
publicação. 

Concedo a palavra ao nobre Sr, Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO 1 Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.)- _Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tive o prazer c a honra de assistir, domingo último, na fronteira do 
Estado do Rio de Janeiro como Estado do Espírito Santo, precisamente no 
Município de Bom Jesus do Norte, que fica, vis-à- ris, com o Município de 
Bom Jesus do ltabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, a solenidade de 
inauguração do maior hospital regional daquela zona. construído, equipa
do, feito e inaugurado pelo Prefeito do Município de Bom Jesus do Norte, 
Milton Areias, do PMD B. 

Sr. Presidente, a obra ali realizada sem nenhum tostão do governo es
tadual, sem um centavo do Governo Federal, sem verbas, portanto, de go
vernos estadual e federal, com recursos exclusivos da prefeitura municipal 
daquele município. 

Hoje, o município demonstra que os municipio-s podem, nesta hora cm 
que todos batem à porta do Senado sollcitan_do empréstimos, os municí
pios podem, repito, fazer uma obra (.;Orno aquela. Não é um hospital pe
queno; é um hospital de setenta leitos com todo o equipamento moderno 
construído e equipado com recursos próprios-do município. Não é um gran
de município, é até pequeno, o menor do meu Estado, mas onde o Prefeito, 
além da inauguração do hospital, mar-cou sua atenção naquele município. 
Calçou vinte ruas, conS-truiu um colégio municipal, manteve o pagamento 
dos funcionários em dia, nunca atrazou o pagamento do funcionalismo, 
pelo contrário, paga às vezes adiantado. E nenhum outro município regis
tra tal adiantamento. Adquiriu para o município equipamento rodoviúrio, 
várias máquinas, vários tratares, várias motoniveladoras o que demonstra, 
portanto, que o município pode viver sem auxílio do Estado e sem o auxílio 
do Governo Federal. Além de tudo é um governo de Oposição. 

Milton Areias demonstrou_q ue, embora sendo um pequeno município, 
pode viver sem os subsídios, sem as ajudas do Estado. E pelo contrário, re
cebe a pressão; o aliciamento do governo do Estado, entretanto, a tudo re-

sistiu c hoje, à frente do seu município, sem ser candidato a nada dá um 
exemplo de desprendimento o que muito elevou o P.MDB. em toda a região 
sul do Estado do Espírito Santo. 

Sr. Presidente, o certo é que assisti às solenidades da inauguração, 
com a presença do candidato ao governo do Estado Gerson Cama ta e do 
candidato a V ice-governador, José Morais, a dobradinha da vitória no nos
so Estado!-Os dois homens que nós escolhemos para reformar e raspar o 
Estado do Espírito Santo das_su_as mazelas, das suas caracas, das s_uas po
dridões e de tudo que há de_errado ali. Nós inauguraremos uma fase nova, 
uma página nova na h[stórla do Espfrito San lo. Portanto, uqui, as minhas 
congratulações a Milton Areias pela inauguração do Hospital de Bom Je
sus do Norte, no sul do Espírito Santo, onde demonstrou que o município 
pyde_viver sem auxílios, sem recursos, sem subsídios dos governos estadual 
e federal. Ali estiveram as maiores expressões munícípai::; do Estado do 
Espírito Santo, as maiores expressões estaduais do PMD 8, homt:nageando 
e honrando aquela inauguração, cumprimentando o Sr. Milton Areias por 
ser um homem símbolo da administração municipal do Estud•.J do Espírito 
Santo. As minhas congratulações a S. ExP, à Câmara Municipal d~; Bom 
Jesus, aos n_ossos candidatos do PMDB naquele município que se lançam à 
luta, amparados como trampolim e impulsionados pcb grande adminis
tração de Milton Areias. 

Sr. Presidente, outro fato desejo trazer ao conhecirucnhl da_Casa: fule
ceu ontem, em Cachoeiro do Itapcmirim, a principal cidade do interior do 

_Estado, uma dama de excelsas virtudes, 1,1ma matrona que desaparece dei
xando na sociedade de Cachoeiro, um vazio pelo muito que e lu significou 
no seu trabalho para a pobreza. Eu me refiro à Don.:t Ruth Vivacqua Viei
ra, de uma das mais tradicionais família:-. capixabas, umn familia que deu 
aqui no Senado uma das figuras inesquecíveis da nossa história, Atilio Vi
vacqua Senador emérito, brilhante, culto, jurista de nomeadu, que deixou 
aqui um nome aureolado de prestígio, de cultura, de iritdigCnciJ.. Dona 
Ruth, viúva do saudoso Atílio Vivacqua, um grande industrial daquele 
município, desapareceu aos 80 anos de idade, cer!..!-ada do carinho de sua 
família e da sociedade de Cachoeiro, sendo sepultuda oom imenso acompa
nhamento na necrópole municipal de C.1choeiro. Mãe do Presidente do 
PTB- portanto, não é do meu Partido- no Estado do b.pírito S<.~nto, 
Roberto Vivacqua, grande industrial, grande agricultor, grande criador, 
ex-Secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo, homem de ini
ciativa, de inteligeilCíiJ. e ([e--visão que; à frente de sua fazenda di! Morro 
Grande, construiu um parque ãgropecuárío que talvez seja inigualJ.vcl no 
Brasil. 

Ali ele admite, além da técnj~a mais_!!loderna c maq_~ínário mais mo
d_erno, cercas, eletrificadas, e produz 4 mil litros dC leite por dia, em uma 
propriedade agrícola, a 10 minutos de Cacbot!iro çlo itapemirim, numa 
área reduzida, onde ele criOu, através de me_canismos agropecuúriOs, uma 
possibilidade de milhares de vacas leiteiras de alta progênie, um plantel 
magnífico. Além das cer_cas eletrifica~as- não tem cerca çle :.~r ame ---:o .as 
quais cercam toda a_ propriedade, ultrarrlodernas, há um registro dos ani
mais,_ com uma produção de kite, Sr. Presidente, de mais de JS litros por 
dia, por vaca, o que demonstra a alta produtividade que ele conseguiu. na 
sua propriedade de Morro Grande. 

As minhas condolências_ U família Atílio Vivacqua, de Cachoeiro do 
Itapcmirim, onde se registrou o passamento de Don<.l Ruth, senhora, que se 
dedicava à assistência, à pobreza daquele município, e que através de tan
tos anos e de tanta atuaçào na sociedade e na polític<.l de Cad1Ll\!Íro, 
revelou-se sempre um espírito superior t! de uma bondade imensa. 

Assim, Sr. Presidente, as nossas condolências ao desaparecimento 
desta ilustre dama da sociedade do sul do Espírito Santo, que o nosso Es
t<ldo todo pranteia. 

Envio à Câmara Mllnicipal de Ca.choeiro de Itapemirim, que também 
tem em Dona Ruth uma dessas figuras centrais, ao prefeito municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim, Dr. Gilson Carone, a todas as autoridades muni
cipais, as nossas condolências pelo passamento de Dona Ruth Vivacqua, 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (PassoS-Pôrto)- Concedo a palavra Uo nobre 
Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Convidado que fui pelo jornalista piauiense- Pompílio Santos, Presi
dente da União Brasileira de Escritores, Seção do Piauí, para par.Jicipar do 
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II Encontro de Escritores do Norte e do Nordeste do País, quero trazer a 
esta Casa a notícia desse conclave que se realizou na formosa cidade de Te-
resina, durante os dias 28, 29 e 30 de agosto. -

O encontro foi aberto com o lançamento do romance de Pe
dro S. Ribeiro, "Vento Geral", e a entrega do troféu "Cabeça de 
Cuia" aos intelectuais Clidenor de Freitas e Foõtes Ibiapina 
como intelectuais do ano no Piauí, concedido pela UBE-PI. 
Seguiu-se o primeiro painel sobre litera-tUra eo·m a palestra de 
Paulo Nunes, "Aspectos Gerais do Modernismo", tema debatido 
por Clóvis Moura (São Paulo), Domingos Carvalho da Silva 
(Brasília), e Mário Pontes (Rio). "Aspectos Políticos do Moder
nismo", conferência de Vamireh Chacon (Brasília), foi o tema se
guinte, tendo como debatedores Cassy Tá-Vora (Piauí), Alan Vig
giano (Brasília), Jayme Pereira (Amazonas). Ao Senador Aderbal 
Jure ma coube a abordagem do tema "O Romance Nordestino
de Franklin Távora a Jorge Amado", de baLido por Francisco Mi
guel de Moura (Piauí), José Geraldo (Piauí) e Alan Viggiano 
(Brasília). Finalmente, Domingos Carvalho da Silva foi o confe
rencista do último painel - "O Pós-modernismo- e- a gefitção de 
45'' -, debatido pelo Embaixador Albérto da Cos_ta e Silva, José 
Hélder de Souza (Brasília), Mário Pontes e O. G. Rego de Carva
lho, a maior expressão literária do Piauí hoje crii âía. Na noite de 
domingo, antecipando_ o encerramento do Encontro, o Embaixa
dor Alberto da Cost_a e Silva fez o lançamento do livro "Da Costa 
e Silva- Antologia", contendo a obra poétíca de seu pai, lança
mento que seria repetido na terra natal do Poeta, Amarante, a 
160 quilômetros de Tcresiria:, às margens do Parnaíba. Na manhã 
do dia 30 os partidp-antes deste encontro reuniram-se novamente 
para debater a problemática da literatura nos Estados e deste de
bate tirar como conclusão a "Carta de TerCsina". 

O Sr. Bernardino Viana - Permite V. Ex" um aparte'? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Com muito prazer, nobre Senador 
Bern'ardino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana - Quero testemunhar aqui, rlobrc Senador 
Aderbal Jurem a, o sucesso que obteve a reunião dos escritores e intelec
tuais do Estado do Piauí. Tomei conhecimento através da imprensa e tam
bém de vários conterrâneos que p·articiparain do aconteciÍnento, do SuCes
so amplo e geral, como já disse, que obteve aquela reunião, lá em Tercsifla. 
V. Ex.,_ foi uma das figuras de maior realce, distinguindo-se mesmo pela 
sua atuação brilhante. Como representarite piauiense, quero agradecer a 
sua presença que só foi engrandecê-lo corno, aliás, acontece em todos _os 
eventos de que V. Ex,_ participa. 

Merece realce, também, a atuação brilhante do Pro& Paulo Nunes, 
DD. Secretário de Cultura e do jornalista Pompílio Santos sobre qUem V, 
Ex" já se referiu. Muito obrigado a V. Ex" 

O SR.ADERBAL JUREMA- Meu caro Senador, agradeço a partici
pação de V. Ex• nesta comunicação e também por suas generosas referên
cias a minha pessoa. 

Conhecendo a tradição cultural de seu Estado, não podia faltar ao 
convite dos escritores do Piauí para participar d6 II Erlcontro de Escritores 
do Norte e do Nordes t_e. 

O I Encontro realizou-se em Manaus, o II Encontro em Teresina e o UI 
Encontro possivelmente escolherá a cidade de Fortaleza ou de São Luis do 
Maranhão, para que no ano seguinte as escritores--daquela região possam 
novamente trocar idéias num debate altamente cultural, que demonstra 
que o nível de cultura do Norte-Nordeste está cada vez mais se desenvol
vendo, com ou sem o apoio da universidade. Porquanto, continuo a dizer 
que a universidade brasileira precisa sair da sua torre de marfim e partici
par desses encontros, levando o comparecimento não apenas dos seus alu~ 
nos, mas, sobretudo, o comparecimento dos professores dos cursos de Le
tras. 

Sr. Presidente, encerrando as minhas palavras, quero dizer a V. Ex~ 
que o encontro não foi empírico, e sim realista, porque, deiltrO de poucos
dias, o Brasil terá conhecimento- e tenho certeza- que os representan
tes do Piauí, nesta Casa, irão ler da tribuna a Carta de TereSina, redigída 
pelos escritores do Norte e do Nordeste, naquele evento. ( A-fulto bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

EM DEFESA DA CLASSE MÉDIA 

Em abril do ano passado, quando relatamos o Parecer n<:> 12, de 1981, 
da Comissão Mista incumbida de opiiulr Sobre o Decreto-lei n<:> 1820, que 
reajustou os vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Po
der Executivo, chamávamos a atenção, de passagem, para as distorções da 
política salarial, que resultam no perigoso rebaixamento dos níveis de po
der aquisitivo da classe média. 

Eis como abordãmos O assunto, naquela oportunida_de, examinando 
aspectos pertinentes aos percentuais de reajuste dos referidos vencimen
tos: 

•• ... tal reajustamento observou, rigorosamente, a orientação 
do Governo, no sentido de se conceder menor percentual aos ser
vidores incluídos nas faixas de rendimentos mais elevados ... Na 
realidade, isto significa que o Poder Público passou a aplicar, 
Jambém, as novas diretrízes já adotadas na política salarial, ten
dentes a beneficiar aqueles que ganham menos. Desse modo, 
pode-se constatar que os novos reajustes, variaram desde 73%, 
para os servidores de maior remuneração, até 108%, aos que rece
bem menores vencimentos e salários. 

Não há dúvida de que se trata de um princípio de Justiça. 
Aliás, entendemos que um dos caminhos à conquista de uma efe
tivajsutiça sociál é a progressiva redução da distância Salarial en
tre os que ganham muito e os que ganham pouco. Por isso mesmo, 
o critério fundamental que deve nortear uma politica de salários 
terá em vista, sempre que possível, não apenas a necessária repo
sição de valores salariais absorvidos numa conjuntura inflacio
nária, mas, sobretudo, a ascensão das classes menos favorecidas. 
Porém, se é correta, desejável e justa a concessão de maior au
mento aos assal3!íados de nível mais baixo, não é, por outro lado, 
de comprometer-se o poder aquisitivo daqueles de nível mais al
to, co'mponentes do fUncionalismo de classe média~ cuja acentua
da per_ da de \'alar de seus rendimentos con l'erge ao perigo da pro
letarização, tampouco. desejada. E j;rec{sÕ que o critirio da asr:en
são sO.Iarlal, ao qual e no sentido que aludimos, seja sempre im
plemet!tado -de baixo para cima, proporciOn"afinente à defasagem 

· de ganhos, mas nunca induzindo ao rebaixamento expressi\•o da
queles que se encontram em escalas superiores de remuneração. 

-seria corrigir ·uma injustiça com outra." 

É evidente que aquela ocasião, quando nos limitamos a emitir um pa
recer sobre um Decreto-lei, não era o momento adequado para ampliarmos 
as considerações sobre o problema. 

Agora, porém, cerca de um ano e meio depois, surgem sérias preocu
pações com a notóüa e aCentuada redução do poder aquisitivo da classe 
média, com desastrosos resultados para nossa economia, 

---Se, há urri ano e meio, restringíamos nossaS observações à situação dos 
servidores públicos, por tratar-se do exame de matéria que somente a_ eles 
interessava, chegou a hora de voltarmos nossas atenções gerais para todo 
eSse_ segmento da sÓciedade bras-ileira. 

A propósito, em lúcido editorial, intitulado "Punição da Classe Mé
dia", o jornal O Globo, de 14 de julho último, alerta para o quadro sombrio 
que temos à vista. Ressaltando a advertência contida na denúncia formu
lada pelo Sr. Miguel Colassuono, enquanto Presidente da Ordem dos Eco-_ 
nomistas d~ São Paulo e membro do Governo, na condição de presidente 
da EM BRA TUR, que constata a perda real de 15% nos salários da classe 
média paulista, entre dezembro de 1980 e junho de 1982, afirma aquele 
editorial: 

"O achatamento salarial da classe média repercute de ime
diato em atividades conitúciafs e i.tidustiiiis com decisivo papel 
na sustentação da nossa economia. A fórmula tem caráter recessi
vo e desestabilizador." 
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A seguir, lembrando a observação do Sr. Miguel Colassuono, no senti
do de que a reposição dos salários é indispensável ao equilíbrio soc-ial, arre
mata o referido editorial: 

''Tratando-se do caso da classe média, suporte exemplar da 
sociedade e da própria Nação, esse aforismo adquire níveis de cer
teza absoluta." 

Está aí, Senhor Presidente c Senhores Senadores, a verdade incontes
tável. Não há como persistir nos equívocos de uma política salarial, que, a 
par de indiscutíveis méritos, sobretUdo em relação às preocUpações com o 
problema das classes de meno_r renda, reduz, perigosamente, a capacidade 
de consumo da classe média. 

Além dos reflexos negativos sobre as diferentes situações i_OdiviOuais, 
há o aspecto dos efeitos danosos para a economia, a respeito dos quais'ta"m
bém se manifesta o citado editorial de O Globo. 

Assim é que, como lá sc_afirma, a economia, fã -erri Crise, e"ncQntra-se 
ainda mais atingida com as restrições de consumo da c_lass.e média, decor
rentes, nesse momento crucial, da luta pela própria sobrevivência condig~ 
na. 

Fala-se ali, com toda a razão, do arbitrário e desigual mecanismo de 
indexação inflacionária presen-te ba lei salarial, pois tal mecanismo ainda 
seria compreensível caso nosso modelo _económico se sustentasse na predo
minância dos bens de consumo de massa, o que não ocorre, a ioda, entre 
nós, como se sabe. 

O que temos, na realidade, é um modelo económico fortemente assen
tado na produção de bens duráveis de consumo, de acesso, infelizmente, 
não generalizado. O caso do automóvel, como mehcionado_n~quçle edit_p- _ 
ria!, é, de fato, típico. 

Recentemente- informa·o Jornal do Brasll de 27-7=B2-=-- um grupo 
de economistas da Universidade de São Paulo, apresentou dados de uma 
pesquisa. onde se comprova que somente o consumidor da classe A - 77% 
-pode comprar carro novo. Dos compradores de automóveis novos, ape
nas 22% perteriCern à classe B. ou seja, à class_e média superior. 

A corrosão dos salários é um fato inegáVel e, agora mesmo, comprova
do por um estudo denominado ·~Política Salarial e Iinposto de Renda
Seus Reflexos sobre os Diversos Segmentos da Classe Média", realizado 
por economistas da Federação do Comércio de São Paulo. De acordo com 
um artigo do Jornal do Brasil, de 4-8-82, as principais conclusões desse es
tudo, atualizado até junho do corrente ano, foram as seguintes: I) redução 
do poder aquisitivo de uma ampla faixa de salários, imprescindíveis à ge
ração de poupança interna e à manutenção de um nível de consumo, que 
seria o desejável para um desempenho razoãvel da ati v idade económica; 2) 
neutralização da pretendida elevação real dos salários inaís baixos, porque 
esta resulta na díminu-íÇão da oferta de empregos, em virtude do ônus que 
representa para as empresas, às voltas com um mercado consumidor em 
retraçào. 

Além das distorções da política salarial, temos ainda- como causa 
do fenômeno de rebaixamento dos níveis de renda da classe média brasilei
ra- a estrutura atual do Imposto de Renda. Basta citar números recen
tes, que revelam o crescimento anual do universo de contribuintes, da or
dem de 7,8%, enquanto a taxa anual dos que ingressam no mercado de tra
balho é de 3,7%. 

Tudo isto, Senhor Presidente c Senhores Senadores, demonstra não só 
o declínio da capacidade de consumo da classe média, como justifica a for
te retraçilo da economia nacional que, como dissemos antes, se sustenta, 
basicamente, sobre bens duráveis de consumo, cada vez mais distantes do 
poder de compra da classe média. 

Este momentoso tema mereceu uma reflexão amadurecida do Jor'nal 
do Brasil, no editorial intitulado ''Dupla Estabilidade", de 9-8-82, cujo 
contexto incorpora-se ao nosso pronunciamento, bem como o do Sr. Mi
guel Colassuono, "Achatamento da Clas_se Média", publicado no Jornal do 
Brasíl do dia 23 _do mesmo mês e ano. 

O Sr. Agenor Maria- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois não. 

O Sr. Ag(!nor Maria- Sehador Jutahy Magalhães, o discurso de V. 
Ex~ é muito importante e oportuno. Importante porque trata, de um modo 
geral, da economia social do País. Acho, Senador, que, tudo de grave que 
há é em função do modelo económiCo, pois, por inCrível qUe pareça,_ no 

Brasil de hoje o económico anda a r_eboque do financeiro. V. Ex~ sabe que a 
pessoa q-ue teni. uma estrutura económica, neste País, e não dispõe de capi
tal de giro próprio, cOrre o risco de, trabalhando, perder o que tem, porque 
a rentabilidade do económico não chega perto da rentabilidade do fínan-~ 
ceiro. O consumismo desenfreado que há no Brasil, é outro paradoxo. Nes
tes últirilos anos, o supérfluo encareceu menos do que o essencial. Eu tive a 
oportunidade, no ano passado, de fazer um discurso na Casa e provei, esta
tisticamenfe;·=qu.e o serviço ·a-e irrigação, que hoje é necessário em todo o 
Nordes_te, está mais caro do_ que televisão a cores. Como se entende o su
pérfluo subir menos do que o essencial? De modo que eu acho que o Gover
no tem de considerar que, acima do interesse econômico, deve prevalecer o 
interesse da sociedade como um todo e não ficarmos a reboque de um mo
delo que dá opor_tunidade àquele que tem dinheiro, de ganhar o que quer e 
quem não tem dinheiró está aí, jogado numa situação irreversível. Essa 
poupança ociO~a. que j_á aCumula quatro trilhões de cruzeiros, não é nada 
mais nada menos do que a porta escancarada do desemprego. Congratulo· 
me com o discurso de V. Ex~. porque, de qualquer maneira, dá oportunida
de de se verificar que não é_ só o achatamento da classe média, mas de toda 
a economia. Muito obrigado a V. Ex•! 

O SR. JUTAHY MAGÀLHÃES- Agradeço o aparte de V, Ex'\ Se
nador Agenor Maria, e o incorporo ao meu discurso com muita alegria, 
mesmo porque V. Ex~ vem, há muitos anos, quase oito, debatendo assun
tos desse tipo, nesta Casa. V. Ex~ defende uma linha económica, da qual às 
vezes discordo; mas V. Ex~ tem uma honestidade de princfpios, V. Ex.• de
fende idé'ias nas quais acredita. Por isso mesmo, nobre Senador Agenor 
Maria, acho que V. Ex~ deve estar muito infeliz, como todos nós do Nor
desfé--e.Sfãinos~-com esse docUmento queToi apresentado pelo Partido de V. 
-Ex~. Oliiem, porque esse documento defende idéias que são contrárias a 
nós, do Nordeste. E nós que defendemos, aqui, sempre, a economia nor
destina, temos que achar estranho que um partido de oposição, que pela 
primeira vez tenta criar uma nova hipôtese económica para o País, comece 
tão mal como _começou ontem, no documento que foi publicado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, continuo: 

Dentre as ponderadas observações que ali encontramos, chama a 
atenção um aspecto que, embora de conhecimento geral, parece estar sen
do perigosamente esquecido pelo Governo. Trata-se da função socíal das 
classes médias nas sociedades industrializadas, que é, por excelência, esta
bilizadora dos confrontos e antagonismos entre as camadas extremas- ri
cas e pobres- de uma sociedade democrática. O pensamento se completa 
com o seguinte trecho do referido editorial: 

"Os conflitos entre o capital e o trabalho foram atenuados e 
resolvidos pela existência de camadas intermediárias. E sobre 
elas é que se assentam, também, os regimes democráticos em sua 
função maiS moderna, com uma acentuada face representativa e 
uma organização autónoma para o exercíci6 das reivindicações de 
grUpos -e classes profissionais." 

É verdade_ que, no Brasil, conforme salienta aquele editorial, a classe 
média não se caracteriza por padrões salariais homogéneos, variando entre 
valores de remuneração bastante diferenciadas. Todavia, é indiscutível 
que ela apresenta, nesses diferentes segmentos de renda, uma consciência 
democrática Uniforme e tem em comum um conjunto harmónico de _con
cepções e valores políticos e sociais. Isso precisa: ser preservado a todo o 

-custo; porque fepresenla a preservação da própria democracia. 
Se é notório que as classes intermediárias constituem um numeroso e 

expressivo segmento social, ponto de sustentação, equilíbrio e estabi1i
zação do ·regime democrático, não é de permitir-se mais que os resultados 
da polítíca salãriál-em curSo contínuein forçando o rebaixamento de seu 
poder aquisitiVO-; nu má ameaça àquela preservãção dos valores democráti-
cos. 

Por outras palavras, é a mesma idéia que se manifesta nesse trecho do 
referido editorial do Jornal do Brasil: 

"A revisão semestral dos salários veio mostrar a intervalos 
regulares de seis meses um quadro que só o Governo teima em não 
reconhecer como desastroso em suas várias conseqüências. Em 
vez de alargar-se o número de beneficiados, ampliou-se a parcela 
dos prejudicados: enquanto os que recebem acima do IN PC são 
expropriados pela inflação e valem mais pelo número, os que per
dem poder aquisitivo com o reajustamento muito abaixo dane-
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cessidudc ;.~umcntam de número e descem um plano inclinado. 
A tt! onde, porém, a classe nu!dia pode de>\Ct'f sem perdl!r suas ('Q

raoerf.s r i tas?'' 

Em dccorr(:ncia dessa situaçUo. as reivindicações da classe média, no 
pluno político, pas~aram a se confundir com os temas que, antes, eram 
próprios e comuns às classes de menor renda. engrossando·;- des.~c modo, as 
manifestações de descontentamento geral, o que fX)e em ris-co~ ·no míni-mo, 
melhores expectativas eleitorais do Gov~.:rno. 

Por outro lado, ainda cm decorrência dessa si!uação, tOda a coonomia 
do País se ressente, com a sombria rea.Jidadt:- dt:- uma grave retração da in
dústiia c do comércio, pioradu pela crise social gerada com o desemprego. 

Há dias, em sua edição de 22 __ dc agosto, o Jvrnal de Brasília publioou 
longa reportagem sobre a l!vasào nos colégios da rede particular de ensino 
de 19 e 29 graus. Com um custo das mcnsalidãdes acima do que é cobrado 
no ensino superior das faculdades particulares, as famílias de classe média 
vêm promovendo uma transferência em massa dos fiHios P<~ra a fede oTi
cial de ensinoc 

Não se trata de um problema regional, mas nacional, embora Brasília 
se preste a uma amostragem significativa, tendo cm vista sua deva da ren
da per capita nas diversas camadas da_class~ média._ 

Portanto, os exemplos se multiplicam para, afinal, comprovarem a 
vertiginosa queda da qualidade de vida daqueles que são o suporte funda
mental do regime democrático e que, por isso mesmo, exigem uma atençãO 
redobrada do Governo no sentido de não permitir que esse estadQd_e coisas_ 

perdure por mais tempo, seja pela revis~to da polític>t salariaL seja pd:t re
dução das incid~ncias do Imposto de Renda, ou por quaisquer outras medi
das que, de alguma forma, as coloque em condições de suportar o que no 
momento é insuportúvd. 

É preciso dizer tudo isso, Senhor Presidentt:- t:- Senhores Scnath.nc;,, 
sem escamotear nada. O que dizemos não é critica, é constata~üo_ Não é 
oportunismo, é coragem. Não é desespero pré-eleitor<.~]- pois estamos cm 
curso do nosso mandato e não nos candidatamos a nada -, é sensatez. 
Não é conveniência, é advertênda. 

Outro dia. o jorn-al A-Ta;de: áe 7 de agosto último, publi!..:ava um <Irti
go, alertando para o total abandono da "vítima número um do Ido" {das
se média) pelos políticos. Não nos sentimos atingidos pela referi"da crítica. 
Afinal, há um ano e meio, num modesto pare~.:er, sem repefcussào.jú fazía
mos a advertência_, Agora, fazemos--a defeSa-:- ab~erta, clara e incondicio
nal. 

ReconheçainOS -que a Coiljuntura- impõe sacrificíos a todos. Reco
nheçamos os cs!Orços rcdistributivos da polltica .salarial. Reconheçamos
e aqui repetimos o que já disséramos há um ano e meio- que é necessário 
reduzir a distiincia entre os-menores e os maiores salárioS. Reconheçamos 
tudo isso. Porém, não deixemos que uns paguem por todos; que os sucrifí
cios não sejam· gerais e em igual medida. 

Não deixemos, enfim, que a_cctmomiu brasileira faça naufragar a clas
se média_ brasileira. Que a democracia não afunde com ela. 

sarvemõs a todos, salvando a- chisse inédía. 
Era o que tínhamos a dizer. ( ft,fuito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REfERE O SR. JUTAHY MA
GALHÀES EM SEU DISCURSO 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Em recente discurso pronunciado nesta tribuna comentei, no que fui 
coadjuvado por vários-colegas, problemas relativos à anunciada reforma tri
butária, felizmente, hoje, em escala de debate nacional._E o fi_z corii:base, 
principalmente, nos fatos apurados durante simpósio ·realiZado em São Paulo 
pelo Forum das Américas, na segunda semana de agosto, próximo pretérito. 

Ao ensejo, como não poderia deixar de acontecer, destaquei o discurso 
de abertura proferido pelo Ministro Ernane Galvêas e a exposição feita pelo 
Secretário-Geral do MinLstérío -da Fazenda, Carlos Viacava, mais co_m o_ ob
jetivo de apontar os avanços já alcançados na longa caminhada que conduzi
rá à reformulação, do que para mostrar possíveis incongruências do pensa
mento governamental. 

Assim é que reproduzi o próprio noticiário publicado pelo Estado de S. 
Paulo, edição de 20 de agosto, pág. 26, na parte que me pareceu de maior sig
nificação, isto é, a proposta de arcabouço de reforma tributária apresentado 
pelo Secretário-Geral Carlos Viacava, fixado em cinco itens, que vale repetir: 
"I) eliminação da alíquota interestadual do ICM; 2) isenção de produtos ali
mentícios essenciais, como feijão, arroz carne etc.; 3) eliminação do IPI e sua 
incorporação ao ICM, que seria integralmente transferido para os Estados, 
com exceção do que incide sobre automóveis, cigarros e bebidas (aproxima~ 
damente 50% da receita); 4) tributação, via Imposto de Renda, das classes de 
renda superior a 40 salários mínimos mensais e dos rendimentos atualmente 
isentos do imposto; e 5) criação de um fundo especial, composto por recursos 
originários dos impostos de exportação e de importaçãO, patã ressarcir oS Es~ 
tad_os da perda de receita provocada pelas isenções fiscais na exportação." 

Relembro que, naquela oportunidade, além de brevíssima referência 
sobre cada um dos pontos do arcabouço de reforma, fiz questão de explicitar 
que voltaria a tratar com maiores detalhes do farto material que Carlos Via~ 
cava atirou ao debate, à discussão de tão importante quão apaixonante ma~ 
téria. 

Hoje, após estranhar a compreensível avareza dos meios de comunicação 
no comentar o palpitante assunto, desejo retomar e alargar o fio das conside~ 
rações iniciaiS. E começo por dizer que os cinco itenS apontados pelo 
Secretário-Geral do Ministério da Fazenda não devem ser tomados por taxa~ 
tivos, mas exemplificativos, aSsirii também que além de examinados isolada~ 
mente precisem ser vistos, também, no seu conjunto. 

Ê que, segundo entendo, o que levou aquele alto funcioná dá fazendário, 
como componente do Grupo -intúministerial, a anunciar, imprevisivelmente, 
os pontos substanciais daquilo a que denomjnou de arcabouço da reforma 
tributária foi menos o desejo de oferecer fórmulas do que o de dar sugestões, 
de externar reflexões, de apresentar uma contribuição válida para a solução 
do grave problema da injusta distribuição da receita pública no País. 

Em segundo lugar, a exegese a que me proponho não se pode circunscre~ 
ver à enumeração seqüenciada, seguida de comentários, de çada um dos itens. 
Importa que, ao final, seja procedido, ainda que perfunctoriamente, o exame 
do todo, do conelacio_namento entre eles, em uma palavra, uma visão de con~ 
junto das niedidas propostas. 

Começo pela que propugna a extinção da alíquota estadual do ICM, que 
me parece de capital importância, "Com essa rriedidã--.', dfZ -o Estado de _S, 

Paulo (Ioc~cit.), "esse imposto deixará de incidir sobre a produção e passará a 
incidir no consumo". 

Imposto cobrado nas operações "realizadas por produtores, industriais e 
comerciantes" (art. 23,- II, da Constituição Federal), não cumulativo e do 
qual se abate o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou por outrO 
Estado, tem a!íquota uniforme para todas as mercadOrias nas ope-raçõeS ín~ 
ternas e interestaduais (§ 59). Fíxa-lhe o Senado as ali_quotas máximas, me
diante resolução, para as operações internas, intereStaduais- e de eXportação, 
cabendo do produto da arrecadação oitenta por cento aOs EStados e vinte por 
cento aos Municípimf(f89). -- -

Na prátiCa, o- me6aOiSriló -de cobrança e distribuição do ICM re\l_'elou~se 
equitativamente imperfeito e socialmente injü-Sfó,--einbora os seus institUido
res tenham objetivado o estabelecimento de autêntiCo federalismo de cóope~ 
ração. 

É que os Estados m~nos desen:volvidos, de eco11_omí8. débil, exportam im~ 
postos para as Unidades da Federação mais prósperas.- Aqueles vendem a es
tes menos do que compram, e quase sempre recompram, industrializados, os 
produtos de sua própria origem. 

O Sr. Murilo Badaró - Permite_ V. E;x• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES :-_Pois não. 

O Sr. Murilo Badaró - Peço licença para interromper o discurso de V. 
Ex.' para assinalar a precisão da observação que V. Ex• faz com referência aos 
Estados com baixo nível de industrialização, via de regra exportadores de 
matériaS-primas- para Unidad~- da Federação mais avançadas em matéria de 
es_tágio desenvolvimentista, e que acabam representando um grave prejuízo. 
Isso, no decorrer _do tempo, acabou sendo um fator de frustração das espe
-ranças que a reforma tributária feita em 1964 trouxe no seu bojo, suscitando a 
necessidade da sua urgente rev"ISão, m1:1ito bem e oporturiamente tratada no 
discurso de V. Ex• q~e é uma contribuição sobretudo pela experiência de 
quem jâ foi um eficien~e governador de um Estado pobre. 

O SR. HELVlD!O NUNES- Muito obrigado pela participação de V. 
Ex•, eminente Senador Murilo Badaró. Rea!mente, uma das distorções do 
Sistema TributáriQde 1964 é que os Estados mais pobres passaram a exportar 
impostos para os mais desenvolvidos. E dessa situação participa também o 
Estado de V. Ex•, que, ao tempo em que parcialmente integra o Nordeste, de 
outro lado, ãpenas territorialmente, -participa do Centro-Sul, embora tenha a 
sua_ economia explorada pelos Estados mais industrializados. Muito obrigado 
pela participação de V. Ex• 

Situação pior, Sr. Presidente e Srs. Senadores, enormemente mais des
vantajosa, ê a que sucéde, por· exemplo, na indústria automobilística. O mes
mo veículo, se importado, poderia ser adquirido por um terço do preço pago 
às indústrias, incentivadas, localizadas no· Centro-Sul. 

Além do mais, cabendo aos compradores, apenas, adicionar_ pequena 
parte do valor do imposto cobrado na fonte, a tendência natural é a do agra
vãrt'fe-n.to da penúria das áreas, reconhecidamente, como o N arte e N ardeste, 
mais atrasados, já que irripossibnitados, entre outras razões, pelo próprio dis
Ciplinamento legal, de alcançarem taxas mais elevadas de crescimento. 

A extinção da alíquota interestadual do ICM, pois, constitui, no plano 
da reforma tributária, medida de elevado alcance em favor das regiões mais 
carentes. 

Ao comentar o assunto,_o jorf!al O Estado de S. Paulo publicou: .. 0 Es
tado de São Paulo sofrerá d(: imediato uma perda de 15 a 20% de sua arreca
dação de ICM, em benefíciO--dos demãis Estados (Minas também terá uma 
pequell:i pei-da, além-dO-EStado do Amazona~, por catisa-âa Zona Franca)." 

A festejada revista Veja (25·8-82) esclareceu: "Atualmente, os Estados 
do Sul e Sudeste tributam em 9% os produtos vendidos para os EstadOs do 
Norte, Nordest~ e Centro~Oeste, os qUais, por sua vez, cobram ll% de ICM 
nas operaç-õ~s em sentido contrário~. SeS:undo a proposta, um Fusca vehdido 
pela Volkswagen para uma revendedora do Recife, por exemplo, passaria a 
ser tributado pelo ICM em Pernambuco e não mais em São Paulo, onde é 
fabricado. Os grandes prejudicados seriam os Estados mais industrializados, 
que "exportam muito para as outras Uriidades da Federação. Estima-se que o 
Tesouro paulista pode perder cerca_de 20% de sua arrecadação, mas os Esta
dos mais pobres acusariam ganhos subStãnciais em s_uas receitas". 

Salutar, portanto, recorriendável e just_a a modificação, sobretUdo quan~ 
do se enxerga o todo, quando se examina globalmente a problemática· do 
País. 

O Sr. José Lins - Permite~ V. Ex' ~m aparte? 

O SR.-HELVIDiO NUNES -:--Pois não, eminen-te Senador José Lins. 

O Sr. José Lins - Quero congratular-me com V. Ex• pela contribuição 
que traz à ail.âlise desse pfoblema que· é, talveZ, um dos mais importantes dO 
País, no momento. Como V. Ex• sabe, hâ uma Comissão incumbida deestu~ 
dar essa matéria, e apelos têm sido feitos ao Senado para que dê a sua contri
buição. O pronunciamento de V. Ex• está nessa linha de iinportância. Gosta
ria, porém, de lembrar que na medida em que tirarinos o ICM interestadual, 
criaremos um probl~ma paralelo para os Estados do Nordeste, e isto porque 
a maior parte das nossas _reçeitas provêm de matérias~ primas agrícolas expor
tadas da região. Por exe.IIl_plo, o algodão, o couro e outros produtos tão co
nhecidos. Alguns Estados têm grande parte da sua receita baseada exatamen
te na arrecadação do ICM desses produtos exportados. Há, portanto, aí, a 
necessidade de uma· análise, sob pena de que essa reforma nos dê com uma 
m.ão e nos tíre com a outra. 

OCO SR. HELVIDIO NUNES- Como a participação do eminente Sena
dor Murilo Badaró, também a de V. Ex•, eminente Senador José Lins, é extre
mamente útil porque o que pretendemos-é exatamente que se estabeleceça o 
debate, é que a matéria seja examína:da em todos os seus ângulos, e que, afi
nal, possamos eilContrat soluções que venham beneficiar não apenaS aos 
grandes, mas também aos pequenos Estados. 
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No que diz respeito à isenção do ICM nos artigos de consumo essenciais, 
segundo os itens do arcabouço de reforma tributária proposta pelo 
Secretário-Geral do Ministêrio -áa Fazenda, terid6 em Vista ainda o gr3ve mo
mento por que passa a economia naciõilãl, a proposição só merece aplau:sos. 
Aliás, no primeiro comentário feitO de&ta tribuna fiz questão de IouVã.r a pro
vidência, que repete, por sinal, norma da Carta Magna de 1967, que por seú 
turno reproduz mandamento da Constituição de 1946. Evidente que todos os 
Estados, na medida da maior ou menor produção de carnes, arroz, feijão etc., 
perderão receitas_. Mas ganharâ o consumidor, ganharâ a sofrida população 
brasileira. f: que os preços mais baíxos significam a certeza de· máiOf coilsu
mo. E a medida ainda contém, cumpre -referír, impoitante poder anti-
inflacionáTio. -

Os Estados perdem, é inegável, mas ganha a Nação; 
No terceiro item do perlil das modificações, o Dr. Carlos ViaCaVa sugere 

a eliminação -do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. Sobre tais 
artigos passaria a incídir, unicamente, o ICM, com o que a arreCadação doS 
Estados seria aumentada. Mas a prOposta, também, estabeleCe uma restrição: 
os automóveis, cigarros-e bebidas não sofrerão tributação via ICM. Um novo 
imposto seria criado, entãO, para esS_es-ptOdutos;que-"resP6ndem pOf 70% da 
receita do Go-verno Federal com o I PI. Os demais-prõdtitos- induStrializados 
sofreriam a tributação ·apenas do ICM, -mas Cõin umá taiiiÇ3.0:....:... hoje-urlifof
niizada naS operações feitas nO iittel-ior· cte cida Estado -erri-16% -~senslvel~ 
mente mais alta e fixada em níveis vàriáveis~ Conforme a c!ssend3.lidade ·d_Q _ 
bem" (Veja. 25 de agosto, pãg. 104). 

A -iriip'rensã de que me socorri, entn!t3.nto, nãO forneceU dadCiS--ãtualiZã~ 
dos e precisos a respeito da participação dos automóveis, Cigarios e bebidas 
na formação do IPI. Para efeito de raciocínio, se se conSiderar essa contri
buição da ordem de 60"% (sessenta por -cento), então· a riiodificãção"-não táâ ó 
alcance que à primeira Vista apresenta, sabido que em 1981 a arrecadação do 
imp-osto foi de CrS 58L83l milhões, mais de um terço da qual proveriiente da 
participação do fumo: - -- --

Com respeito à tributaÇ_ão dos ganhOs de capital, calnPo eni- que~ -segtiõ
do o própríO-Cãrlos Viacava, .. existem mais de 40 formas_de rendimento_s não 
tributáveis" (loc. cit.), ressalto que o que a Uriiã6 perderia com o IPI ganha:: 
ria, em tes.e_, com o aumento dá IR sobre a úihutaÇão das cl.isses·de rerlda su
perior a- quarenta- salárfós ininimOs: · -· ····-- · · - ·-· -· --·-··· 

Acresce que, no particular, os leigos temos que ficar nO -domínio das hi
póteses, tão eSCassos os riúmeros existentes, às vezes- até conflhant6S.. Erri Con
seqüência, as projeçõe's formül3.das poderão parecer fantasiosas, o -que, ·no 
mínimo, não seria recoriiendâvel. - ----- -------

Daí a atitude de cautela que se impõe, ainda m3.is porque à transferência:; 
em princípio, _de maiores receitas aos Estados e Municípios dev_e correspon
der, também, a incumbênCía de maior soma de responsabilidades, de encar-
gos. _. _ __ _ __ . ._-_- _ :o_-_ 

Por últim_o, O fundo especial -a ser criado parecC, à príineira vistã. defeil
sável, pois que se destinaria à Corl:tpenSaÇão -das iseriÇões à exP6iiâÇâ0. AsSim, 
os Estados que mais exportam maior participação terãO h o pioduto arrecada~ 
do, uma vez que tal fundo será formado pelos impostos de importação e ex
portação. 

quase oitenta pOr cento dã arrecãdação riaciónal. Ainda, se ao lado desta 
compreensão maior os Estados mais desenvolvidos também não se conscien~ 
tizarem do inestimável valor da divisão mais justa e equitativa dos recursos 
fiscais, -então o Pais jamais alcançará os padrões mínimos de convivência e de 
desenvolvimento aceitáveis. 

Comentando a matéria a revistã Visão, com certa jocosidade, disse;_ .. 0 
Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, Carlos Viacava, apresentou um 
projeto de cincO ()O ritOS; que- seda O -arcaboUÇo da rerorma tributária em estu
do. 

Pelo projeto, primeiro o GovefnO ·dá com uma- mão: eliminação da aH
quo-tà interéstaduai dõ i CM;- isenÇãO dO- imposto incidente sobre produtos 
alimentíCios- esSendais; -elírrliriação--d.O IPI; -qUe serfa--illCoiporado ao -ICM e 
repassa.-do aos Estados, com exceção da parcela gerada pelas indústrias auto
mobHistica, de rumo e dê bebídas- (qUe rePresentam mais de 60% da receita do 
IPJ). Depois, tira com as duas, pois o projeto fala em uma tributação maior, 
via ImpÕsto de·R.enda, das classes dé: reÓda· superior a quarenta salários míni
mos e dos_ rendimentos atualmente não trl.bi.aãveis (aqueles sobre os quais o 
Governo instituiu U:ni "einpréstimo compulsório" de IO% em abril de 1980 e 

- cOmeçoU i-(feseflVOIVe.r- em JUlhO úithTio iril dez Vez-es}; e· cujo poté:iiciã.l-~C 3r
recadaçãoo~Governooonlíece" (Visão, 30 de agosto de 1982). 
·- Ceito ~· citi.e~ ãiild3 que e5CasSa01énte,·a·tmpreii.Sà.".começa a ventilar o as

-SUntO~- r"e:p-rectUzTn-dO e Cmhhidô oplri'iões. _E_S_e "ãsSlffi'-'ã'Contece é porque mui
tOS estãO debruçâdOs sObre o P"rObienút da refOrma tribútária, que além de ur~ 
g_ente C()nSt~tu_i_ m~t~!ia d_o maior_ ~n~~r~s~ ~o P~~·~LAfuito bem! Palmas.) 

OSR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nob~e Se· 
nador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÚ (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) ---Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ape'iuls- para uO:la brCVíSsima COinunicàÇão. 
=:<Jsjorn~~s de h9je dãO çont_a de q4C deixa a presidência do Banco Nacio

nal de Crédito Cooperativo o Sr. Toshio Shibuya. 
Aparentemente, um fato corriqueiro ri.ão deveria merecer maior desta~ 

que; mas, no caso, está dC:iXa:ndo a presidêrlcia daquele estabelecimento uma 
das figuras mais bem preparadas e tecnicamente capacitadas da nova geração 
de administradores do Brasil. 

E, de fatot a entrada do Dr. Toshio Sh1buya rii presidência do BNCC 
equivale à recuperação daquela importante casa de apoio, de amparo e de 
estímulo ao movimento _co_opetativista do Brasil, relegado que estava a um 
plano quase de insolvência. 

Com sua administração moderna, eficiente, austera, de repente, o que 
era simplesmente uma casa desestimulada, desassistida, desinteressada, se 
transforma num poderoso instrumento de apoio ao movimento cooperativis
ta_ no Bra~il e, em POtlCO tempo, LJm banco_ que estava numa situação de pré
irlSólVêilCia ê hoje- o 14~? estabelecimento de crédito no Brasil. 

Com relação a Minas Gerais, posso dar este depoimento, porque a-com
panhei de perto o trabalho desenvolvido pela atual direção do banco na re
gião mineíi-3~- Sobretudo no amparo a alguns programas, entre os quais. ê: iin
portante assinalar o PROV ÁRZEAS, qilC ficou ~ Cáigo do Banco Nacíona,l 

-ae-creditO-cO-oPefatN'ó.----- --------------------- --

O mOvimento co_operathdsta no Brasil recebeu um novo impulso. ainda 
· que Oós possamos-consíderar que ele está muito longe de atingir o ideal. Na 

longa caminhada que fiz pelos 722 muriicfpios de Minas, Sr. Presidente, pude 

De minha parte, cumpre reconhecer a luta em que se emp·enha o Gover
no para obter maiores resultados nas exportações, às quais CõriCCde_ incenti~ 
vos especiais através da CoiníssãO para- ConcesSão -de s-enenaos FisCaís--a 
Programas Especiais de Exportação- BEFIEX e a Comissão de IriCeittivos à 
Exportação- CIEX. ~ ~ - ---~---:-~-~---

Jã afirmei e vale no ensejo rep~tir, senhor Presidenté e sêDhO-r"ês ~·eÍladP~ 
res, que o esboço apresentado pelo Secretário-Geral do Mín1stér10-'rlá-FãiCit~ 
da conStitui uin convite à discussão, ao debate. . . - .. -. 

Importa a descentralização tributária que hoje_faVorece·á União-êüil'rl"e
trimento dos Estados e MunicíPios, assim também a diffiinuiçãó da regreSSi
vidade social dos impostos, .. a qual implica, segundo os entendidos, que os 
~etores sociais de menores rendimentos sofram um ônus trlbut~riO prOPorciO
nalmente maior que os setores mais ficós''. 

--~-~nstat~~g~-~~h~-ª--~~ito baiX.!.:!__IJ..º--~ª-----~Pacidade de nos organizarmos 
em torno de cooperativas. ·sãO p6u<juíssimas as Que -existem no Estado, além 
-Qas tradicionais cooperatiVaS de produtores de leite, que estão muito distan~ 
tes do ideal da verdadeira cooperativa, qUe é-0 grande instiumento demoCrá
tiCO para proteger o produtor, permitir a ele uma remuneração adequada e se
gura do seu produto. 

Mas não é só. Embora as medidas sugeridas, nO cOnjunto, levem à con--
fiança no êxito global, impõe-se uma reflexão maior. -

Pois .bem, o Dr. Toshio Shibuya deixa o banco para voltar à iQici3tiv3, 
dç P.n4e_ proveio, ocupando posto _de proeminência e destaque do E1i"tado de 
São Paulo, ou de gr.upos privados brasileiros. Mas ele deixou, Sr. Presidente, 
uma~ag~ífica. escola, C()!p. c;of!Ipanheiros que, certamente, vão dar seqUência 
à_ linha de austeridade, de correçã.o, de probidade, de eficíêncía implaritRd-a 
por ele na direção do banco. 

Claro que o pagamento do ICM no destino, ao invés de na origem, ·re-
presenta um grande passo; o IPI signifkaria especial reforço às receitas-esta- O Sr. JOsé Lins- V, Ex• me permite? 
duais e muniCipais Se fosse transferidO na ·sua inteSfà.IidaclC, iilida tnàlij)óf~--.. - · -- tf"SR: MnRILO- BADARú- Com mUitO praZer,- nobre Senador José 
que, sabem todos. parcela ponderável desta receita já -eStâ_compr:omet.ícJã com Lins. 
a formação dos Fundos de Participação dos Estados, do DiSfrlto- FedCral e 0 S_r, Jp~é l..ins_ _ Ou_ç_o, nobre Senador Murilo Badaró, com muito pra-
dos Territórios, dos Municípios e Especial (art. 25 da ConstffUição Federclt). zer, os elogios que v. Ex' faz à administração do Dr. Toshio Shibuya no 

Interessa prioritariamente definir recursos para os EstadoS e Mun"idPiós. BNCC~ Acompanhei de perto 0 trabalho dC Shibuya- naquele banco. 0_ que 
E para que isto ocorra ter-se~á que buscá-los na União, hoje detentora de houve ali foi um verdadeiro milagre. o banco nunca teve influência na for~ 

... 
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mação do cooperativismo nacional, mas, sob a administração de Toshio Shi
buya tornou-se um dQs maiores bancos do cooperativismo da América do 
Sul. Não hã hoje um Estado que não tenha sentido a influência preponderan
te do BNCC. Ao meu Estado, o Ceará, há poucos dias acompanhei o Dr. 
Toshio Shibuya para a instalação de um programa de rcmodernização da 
nossa frota pesqueira. E lã o banco acaba de financiar quase 5_0 barcos de pes· 
ca grandes, e está financiando agora pequenos barcos, também para a coope
ratiVa dos pescadores. V. Ex• tem razão em elogiar a administração de Toshio 
Shibuya e, felizmente, pa-rece-rile que a indicação do seu substituto ficará com 
um dos discípulos de Shibuya, certamente dando continuidade ao trabalho 
desse grande administrador. 

O SR. MURILO BADARÚ- Esta é a nossa expectativa e a nossa cer
teza, Sr. Presidente, de que a sua substituí(;ão não seccione essa linhâ, este 
curso excepcional de boa gestão, que marcou, que assinalou a vertente ou di
visor de águas do cooperativismo brasileiro antes e depois da administração 
do Dr. Toshio- Shibuya no Banco Nacional de Crédito Cooperativo. 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite-m-e V. Ex• um aparte'! 

O SR. MURILO BADARÚ - Com muito prazer. 

O Sr. Helvídio Nunes- Eminente Senador Murilo_Badaró, através do 
discurso de V. Ex'-, gostaria de prestar um depoimento rápido. No final da dé
cada de 60 foi instalada na cidade de Teresina uma agência do BNCC, que 
procurou o então governador do Piauí para solicitar uma ajuda àquela orga
nização bancária, ajuda que seria propiciada através do pagamento do alu~ 
guel do prédio da agência. Poucos anos depois, o BNCC é o que ê, através da 
competência dos seus administradores. Meus parabéns a V. Ex' pelo seu dis-
~rso. 

O SR. MURILO BADARÚ- O depoimento de V. Ex• é muito intereS
sante. Realmente, era o que ocorria. O Bit oco não estava às portas da falênCia 
porque era um estabelecimento do Governo, não poderia ocorrer isto. Mas 
havia a quase insolvência da sua credibilidade, ninguém acreditava no Banco. 
Hoje ê um esplendoroso resultado, que foi obtido através da administração 
do Dr. Toshio Shibuya. 

Como mineiro, Sr. Presidente, devo assinalar os nossos agradecimentos 
à magnífica gestão por ele realizada no nosso Estado, e formular votos para 
que a carreira desse eminente técnico brasileiro, agora no setor privado, ve
nha ser devidamente pontilhada de êxitos, porque, estou certo, ele tem não só 
um grande preparo técnico, mas, sobretudo, uma visão generosa do Brasil 
nas suas potencialidades. E onde quer que ele se encontre, certamente esta sua 
preocupação com a grandeza do País há de predominar sempre na sua ação e 
no seu trabalho. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo ~a palavra ao nobre Se
nador José Fragelli. 

O SR. JOS~ FRAGELLI (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ainda sobre a questão dos empréstimos, eu não _tive a oportunidade de 
fazer um exame dos dois__ últimos empréstimos de Mato Grosso do Sul, aqui 
aprovados: um de quarenta milhões de dólares e outro de sessenta milhões _de 
dólares. 

Sr. PreSidente, eu me dei ao trabalho de estudar os pareceres e os elemen
tos que nos vêm do Banco Central, e pude ver que esseS elementos que nos 
são fornecidos, absolutamente não correspondem às exigênCias legais, sobre
tudo às do art. 2• da Resolução n' 62/75, modificada pela Resolução 93. Por 
exemplo, o empréstimo de 40 milhões de dólares excedia, nos itens }9 e 211, do 
art. 211 da Resolução 93, aquele limite em um milhão e meio de dólares, mais 
ou menos. Excedia relativamente ao requisito do item 111 do mencionado art. 
29, que reza: 

.. 0 montante global não-poderá exceder a 70% da receita reali~ 
zada no exercício financeiro anterior." 

Pois bem, Sr. Presidente, aquele empréstimo de 40 milhões de dól':lres exM 
cedia em mais de um bilhão e meio de cruzeiros esses 60% e um bilhão e cento 
e tantos a exigência do art. 211: 

uo creschnento real anual da dívida não poderá ultrapassar a 
20% da receita realizada no ano anterior". 

Quanto ao empréstimo de 60 milhões de dólares, nem se fala LEsse em
préstimo ·que for vótado ontem, contra o qual eu dei o meu voto, excedia, no 
que se refere ao item 19, do art. 211, da Resolução n'~ 62, em 12 bilhões de cru
zeiros esses-70%. Quer dizer, vai além da capacidade de endividamento doEs
tado, como está aqui nessaS duas resoluções do Senado, em mais de 12 bi~ 

lhões de cruzeiros. E, quanto ao item 29, excedia em mais de 4 bilhõ_es de cru
zeiros. 

Eu ia fazer um discurso a respeitO na sessão de anteontem mas, apesar de 
convocado pela Mesa, não me encontrava, em razão da movimentação do 
meu partido po1ítico naqueles dias, acompanhando meu candidato a gover
nador e, infelizmente, aqui não estive para mostrar esses dados concretos ao 
Senado. la até levantar uma questão de ordem, porque acho que a Presidên
cia do Senado, a Mesa, não pode aceitar e pôr em votação, mesmo indevida
mente aprovado como foi- permitam-me os colegas da Comissão de Consti
tuição e Justiça- porque fere artigOs, disposições expressas da lei, vamos di
zer, senatorial. 

E, não ê uma questão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de interpretação da 
leí, é uma questão aritmética, porque aqui fala Resolução do Senado, muito 
bem feita: 

O montante global não poderá exceder a 70% da receita reali
zada no exercício financeiro anterior." 

Então, apurar esses 70% é uma qUeStão puramente aritmética. Não é 
uma questão de interpretação legal, não há exegese da lei a ser feita, Sr. Presi
dente. 

93. 

E da mesma maneira, quanto ao item 211, ele é muito claro. 

.. 0 crescimento real, anual da dívida não pode ultrapassar a 
15% da receita realizada." 

Era 20% antes, da Resolução nll 62, e passou para 15% na Resolução n9-

Pois bem, Sr Presidente, eu gostaria que a Mesa do Seriado, sobretudo, o 
Presidente da Casa, eu creio, penso que é um caso em que S. Ex• deve entrar 
em entendimento com o Banco Central, para não mandar para cá elementos, 
sobretudo pareceres que ofendam frontalmente essas duas resoluções, que 
são as duas leis do Senado da República com fundamento no art. 42, item VI 
da Constituição. Se a Constituição delega ao Senado da República essa facul
dade de apreciai- o mOntante do endividamente dos Estados e municípios, es~ 
tá lhe atribuiltdo uma faculdade da maior importância no mecanismo federa
tivo do País. E: uma_ responsabilidade muito grande desta Casa do Congresso, 
a qual ela não tem dado_ a devida atenção, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Ontem passaram aqui várias próposições, então, tollitur questio, quanto 
ao que se passou; mas daqui para diante, Sr. Presidente, vamos ver se nós 
exercemos, com seriedade, as funçõeS que nos são atribuídas pela Consti
tuição, e que o Senado obedeça à própria lei que ele fez, Sr. Presidente, que 
são essas duas Resoluções, a 62 e a 93. 

Vou dar mais um caso concreto, Sr. Presidente, dessa maneira, a meu 
ver, um tanto ligeira e quase irrespólisâvel com que-o Banco Central tem tra~ 
fado da matéria. Aq_ui; hoje, em cima da __ minha mesa, acumulam-se os pro
cessos. Nestes dias de grande movimentação, não me foi possível, e acredito 
que ta:mbém para a maioria dos Senadores, fazer um exame desses processos 
que foram enviados para os nossos gabinetes. Então, topei, Sr. Presidente, 
com três pedidos de empréstimos para a Prefeitura de Rio Claro, em São Pau
lo_,_ Um, era para a instalação de uma creche- construção, materiais, etc; ou
tro, era para uma unidade não me lembro qual; e o terceiro, Sr. Presidente, 
era para a construção âe unia unidade pré-escolar. 

Eujã havia dado, nos anteriores, Sr. Presidente, o. meu parecer breve, pa
recer favorável, mas, quando cheguei no terceiro - construção de uma uni~ 
dade préMescolar acho que a construção, a instalação, o funcionamento de 
uma unidade pré-escolar, sobretudo numa prefeitura como a de Rio Claro 
que tem recursos, e em geral todas as prefeituras devem ter uma iniciativa que 
deve-ser uma realização a Ca:rgo dos recursos municipais e não com emprésti
mos de Caixa Econômica. Por isto mesmo, Sr. Presidente, fui ler o parecer 
vindo do Banco Central e topei com isto que vou transmiti_r à Casa. Pediria 
até--a atenção dos Srs. Senadores. Diz_ aqui: 

Considerando todo endividamento da Prefeitura intra_, extrali
mite, operação- SOO exame, opetações em tramitação; considerando 
todo endividamento da Prefeitura, conforme demonstra o quadro 
anterior, seriam ultrapassados os tetos qUe lhe foram fixados pelos 
itens 1, 2, 3 do artigo 29 da Resolução 62." 

Então, é o parecer do Banco Central que diz que esses tetos foram ultra
passados. Mas para concluir favoravelmente à solicitação da Prefeitura de 
Rio Claro, como é que termina ó parecer"âo Banco Central? Eu me permito 
atê: chamar atenção do nobre Lider da Maioria para esse ponto. Como é que 
conclui o Banco Centra]? Diz ele: ... Entretanto, o orçamento da Piefeitura 
Municipal de Rio Claro, para o ano em curso, prevê a realização da receita de 
2 bilhões e 650_milhões". 
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Então, como é que o Banco Central justifica o seu pareCer favorável a 
esta solicitação? Com base no orçamento da Prefeitura de Rio Claro para o 
ano em curso, portanto, para o ano de 82. 

E o que diz, Sr. Presidente, a letra da lei? O que diz a Resoluç~o do Sena
do, proposição legislativa aprovada c que deve ser obedecida pelo Senado? 
Ela diz que deve ser aprovado ou não, com base na receita do ano em curso? 
Não, diz justamente o contrãrio, Sr. Presidente;_ "O montante -global não po· 
derâ exceder 70% da receita realizada no exercício financeiro anterior". E o 
mesmo quanto ao item 29. 

É para isso que eu quero chamar a atenção dos Srs. Senadores: o Banco 
Central, um órgão da maior responsabilidade na vida desta Nação, Sr. Presi
dente, perde assim num momento como este, pelo menos, a confiabitidade 
que ele deve merecer, pois que dá um parecer contra o texto expresso de lei. 

Eu pude verificar agora, em muitos desses projetas de solicitação de em
préstimoS, que os pareceres, as informações vindas do :panca Central, violam 
frontalmente a lei do Senado, ou seja, a Resolução n'? 62 e a Resolução n'? 93. 
Eu acho que cabe, Sr. Presidente- não estou sendo impertinente ao solicitar 
a V. Ex•, à Mesa, um entendimento com o Banco Central, para que esses pa
receres não venham para câ assim formulados e solucionados contra texto ex
presso da lei, contra a letra da lei do Senado Federal. Assim nós vamos per
dendo confiança atê num órgão da maior responsabilidade e da maior impor
tância na vida desta Nação, que é o _Banco Central. 

Posso garantir a V. Ex•, Sr. Presidente, que são muitos os processos. Aí 
eu fui verificar os dois processos anteriores, que eu queria ve·r aprovados, um 
era para uma creche, o outro eu não me lembro para qual finalidade, que en
tendia eu que eram objetivos que justificavam a solicitação do empréstimo, 
não esse para uma unidade pré-escolar, porque, se tuâo issO, se creche, unida
de pré-escolar, etc., se tudo vai ser feito com empréstimos, Sr. Presidente, o 
que se faz com a receita dos municípios? 

h preciso, então, que façanlos uma distinção até mesmo qll"ã.nto -às finali-
dades desses empréstimos. -

Um parecer que venha, como estou mostrando aqui, contra texto expres
so de resolução do Senado não pode vir do Banco Ce-nttal" e -não podC -ser; 
sobretudo, aprovado pelo Senado da República. 

Se o Senado, por questões puramente políticas, que inU1iOS levam para o 
campo partidário, e que não deve ser feito, se o Senado não obedece à própria 
lei que fez para reger as suas atividades internas, também pergunto: qual a 
confiabilidade do povo no próprio Senado da República? Se o Senado não se 
atém, se o Senado não observa as leis que ele mesmo formulou para o exercí
cio de uma faculdade de conseqUências tão importantes para a vida da 
Nação, como é aquela que lhe delega a Constituição da República- art. 42, 
item VI -, se o Senado não obedece às suas próprias leis, qual serâ a função 
do Senado nesta República, nesta Federação, neste regime, no nossO sistema 
democrático, que se baseia justamente rias funções legislativas responsáveis 
do Congresso Nacional? Se essa responsabilidade não é devidamente acatada 
pelo próprio Senado da República, na obediência e na observação das leis 
que este mesmo Senado emite, a que o Senado vai-se ater para se opor a uma 
sêrie de iniciativas que pOssam ferir tOdos eSses princípios- o principio fede
rativo, os princípios democráticos, as liberdades públicas - e tudo o mais? 

O Senado da República, daqui por diante, n-ão pode aprovar mais, sejam 
esses emprêstimos ou quaisquer outros projetas que frontalmente venham a 
ferir as leis da República, sobretudo uma lei interna do Senado, para justa
mente direciOnar e tornar responsáveis os trabalhos internos do próprio Se
nado. 

Gostaria que a Presidência do Senado atentasse para este fato. 
É o caso, volto a repetir, de a Presidência se entender com o próprio Ban

co Central, para que não venham mais pareceres, como este, que ofendem a 
letra da lei, jâ para não falar o espfrito das próprias leis que o Senado faz para 
ele mesmo observar, em obediência a um dispositivo expresso da Consti
tuição, art. 42, item VI. ("Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Lins. 

O Sr. José Lins - Desisto da palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERRE!RA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem re· 
visão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

lnda ontem tivemos a oportunidade em participando de um discurso, do 
nobre Senador Moacyr Duarte, de comentar alguns dados, alguns números, 

de maneira um tanto ou quanto superficial, daquilo que realmente vem ocor
rendo na economia dos EStados brasileiros. De modo particular, procuramos 
enfatizar aqueles, a exemplo de Goiâs, que são mais importadores do que ex
portadores, no caso produtores de produtos primários, de produtos agrope-
cuários. -

Temos aqui alguns números, já levantados. Não correspondem, sem dú~ 
vida alguma, a números exatos, vez que fomos obrigados a fazer uma extra
polação com base no ano de 1980. No caso de Goiás, de modo particular, ê 
simplesmente estarrecedor aquilo que vimos suportando com a estrutura tri
butária até aqui vigente. Esses números, tenho certeza, darão aos Srs. Sena
dores uma idêia, mesmo que superficial, mas, de qualquer forma, dirão a to
dos da urgência, do quanto mais urgente e necessário se faz participemos real
mente com patriotismo;ãquilo que jâ sensibilizou o Executivo Federal, dare-
forma tributária. -

Na economia goiana, Sr. Presidente- como ressaltamos, temos aqui al
guns números -, referentes à comercialização de piodutos primários, nosso 
comércio interestadual, ou seja, o que temos exportado da nossa agricultura e 
a pecuária. -- -

No ano de 80, no caso os números são exatos, Goiâs teve de excedentes 
agrícolas, para remeter ou exportar a outros estados, o montante de 10.053,9 
niilhares de cruzeiros; produtos pecuários- 2-3.159,7 milhares de cruzeiros, 
totalizando, assim, 33.213,6 milhares de cruzeiros. 

No entan_to, só com d~rivados de petróleo - atentem bem os Srs. Sena
dores- exClusivamente com derivados de petróleo, que atingiu a 1.170.431 t, 
a preços de mercado, naquele ano atingiu a 34.065,4 milhares de cruzeiros. 
Ou seja, todo o nosso produto de exportação ou a quase totalidade daquilo 
que remetemos a outros Estados não foi suficiente para pagar sequer a conta 
de petróleo do Estado de Goiás. 

Fazendo a extrapolação, chegaríamos, em números redondos, neste 
exercício, a 40 bilhões d~ produtos agrícolas; 92 bilhões de produtos pe
cuários; -totalizando 132 bilhões, e essa mesma conta de petróleo atingiria a 
136 bilhões de cruzeiros. __ 

Temos ·aí, pois, um déficit, em números arredondados, de 4 bilhões de 
cruzeiros para pagar exclusivamente o petróleo consumido nas nossas fron
teiras. 

Ora, se incluirmos aí, e a este não temos corria fugir, que ê, no caso, o 
adubo que aplicamos nessa produção agrícola, este ano, com a estimativa de 
I milhão de toneladas de consumo a 50 mil cruzeiros por tonelada, que é o 
preço corrente, esse déficit de Goiás, agregando-se af os 50 bilhões de cruzei
ros consumidos com os adubos, cresceria para 54 bilhões de cruzeiros, o que 
corresponde, Srs. Senadores, a 37.95% de déficit em relação a toda massa nos
sa de exportação, ou seja, a tudo aquilo que conseguimos exportar, e conver
ter em dinheiro para pagar as nossas importações. 

Ora, eu falei nos adubos, mas não trouxe à colação, e aqueles que têm 
prática com o setor da agropecuária sabem que há outros insumos que deve
ria'm ser agregados: os tratares, as peças, os equipamentos, enfim, um sem nú
mero de insumos e defensivos que, sem dúvida alguma, remontariam em im
portâncias efetivamente apreciáveis. Mas, hã o mais grave- e este fato tem 
passado desapercebido por nós, os representantes do povo, por nós que jâ hã 
alguns anos estamos contra o que af estâ, e de um modo particular o ICM, o 
ICM que, quando da sua implantação, nós, um modesto Deputado ,Federal, 
jâ nos insurgíamos contra o ICM por entendermos, já naquela época, ser esse 
um tributo de característica de Estado unitário, inaplicável, pois, ao modelo 
políticõ noSSo que é de Federação. 

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Pois não, com muita honra. 

O Sr. Moacyr Duarte- Os nossos Estados, Goiás e Rio Grande do 
Norte guardam, sob determinados aspectos, alguma semelhança, pelo me
nos ambos são produtores de matérias-primas destinadas à alimentação 
do parque fabril de outras u_ nidades_ mais privilegiadas. V. Ex• nos oferece 
um dado estatístico interessante, através do qual se comprova a evidência 
de que o Estado de Goiás, cujo produ-to oriundo de sua exportação, mal dá 
para compensar somente o_ petróleo que aquele Estado consome, o que 
ocorre inversamente com relação ao meu Estado. O Estado do Rio Grande 
do Norte, em 1971, exportou produtos da ordem de 18 milhões de dólares e 
importou apenas 550 mil dólares. No ano de 1981 exportou produtos equi
valentes ao valor de 61 milhões de dólares e iniportou produtos cujo valor 
se equivalia a 751 mil dólares, oferecendo, assim, um saldo na balança co
mercial, no primeiro ano, de 17 milhões e meio e, no segundo ano, pouco 
mais de 61 milhões. Isto significa dizer que não se torna necessário ser eco-

.. 
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nomista para fazer uma ilação de que um Estado pobre como o Rio Grande 
do Norte está subsidiando Estados ricos industrializados. Qoiás quase se 
aproxiina de um déficit, relativamente a sua balança comercial se nós for
mos veríficar o que eXportou-eõ qtie importou. Mas o Rio Grande do _Norte, 
que importou menos do que exportou, signifíca dizer que um Estado pe
queno e pobre como o Rio Grande do Norte es_tá subsidiando os E-stados 
mais privilegiados. Esta é naturalmente a grande responsabilidade por 
esta ocorrência, por eSte fato que estarrece a Nação, sacrifica a Região que 
é responsáVel por um maior volume de exportação e um menor volume de 
importação, obviamente é o Sistema Tributário brasileiro que a consciên
cia naci~nal jã chegou _a um consenso da nçcessidade imperiosa e urgente 
de sua reformulação. Felizmente para nós tOdos o Governo se mostro_u 
sensível aos reclamos de todas as vozes brasileiras e já está solicitando a 
todos os segmentos da sociedade nacional subs_ídios que possam levã-lo a 
fazer uina alteração no sistema tributário, ã.lteração esta que corresponda 
aos anseios_de todos.._ Obrigado a V. Ex~ por ter-me concedido a honra de_ 
aparteá-lo e por ter utilizado tanto tempo. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Eu quem agradeço a V. Ex• porque 
realmente enriquece o- nossO p-ronunciamento. 

Sr. Presidente, nós sabemos, sem oportunidade maior, jã que V. Ex' 
me adver_te, para comentar o aparte d~ ilustre Senador do Rio Grande do 
Norte, eu tentarei ser suscintO, Sr.- PreSidente. -

Em realidade assalta-me o receio de que as informações de S. Ex' não 
espelhem bem a realidade vez que o Estado do Rio Grande do Norte, nós o 
sabemos, ê um Estado que tem um subsolo rico, mas cujas atividades mi
neralógicas vêm enfrentando sérias dificUldades. S. Ex' ontem mesmo de
nunciaVa a graVidade financeira que avassala aquela aHvidade. E- por ou
tro lado, nós sabemos o- quanto o Estado do Rio Grande do Norte, o sofrido 
Estado do Rio Grande do Norte é dependente de importação de produtos 
agropastoris de um modo especial, vez que quase a totalidade da sua ali
mentação é importada. Daí por que o meu receio de que as informações de 
S. Ex' não sejam bein coincidentes com a realidade. Mas, isto é um co
mentário en passant v·ez que, S. Ex~ mais do que ninguém, pOderia se so
correr nas informaçõeS_ e dizer-nos, posteriormente, da autenticidade dis
to. 

Sr. Presidente, o que mais realmente tem nos prejudicado_ sem dúvida 
alguma é uma espécie de círculo viciOso, vez que os Estados pobres, preo
cupados com as suas despesas correntes, são cominados por essa própria 
pressãO das despesas correntes a montar uma máquina-arrecadadora que 
fu_nciona efetivamente indo até à violência fiscal. Por outro, nós, o póvo 
brasileiro ainda não temos_sonegação de impostos como furto, nós que p-elo 
nosso baixo nível cultural, desgraçadamente, Sr. Presidente- permita
me usar esta expressão-forte- nos permitimos atê festeJar neste País o -so
negador de impostos, temo-lo como elemento "vivon como elemento esper
to, como-elemento inteligente, porque é capaz de burlar o fisco, tal a men
talidade corrente em nosso meio. Mas em verdade, Sr. Presidente, não é só 
a mentalidade da resistência ·a grande carga e pressão tributária ou mesmo 
o procedimento da fiscalização nos Estados pobres que afeta os mesmos, o 
pior é que, por outro lado, os estados industrializados, não exercendo, 
como não exercem nenhuma pressão fiscal, patriocinam a competição des
leal. Eu vou dar a V. Ex' um exemplo eloqUente- sem nenhum precon-cei
to porque sou filho de paulista --mas, sem nenhum preconceito contra 
São Paulo. Vejam V. Ex' o Estado de São Paulo, tal a sua monstruosidade 
de sua capacidade arrecadadora sem fiScalização, sem nenhuma fiscali
zação, porque sou tanibém estabelecido em São Paulo, estou autorizado a 
dizê-lo porque viveria ·na própria carne o pi-oblema, não hã fiscalização em 
São Paulo, se comparado aos outros estados. Mais do que esta constatação 
de que não há fisCalização" em São Paulo, temos o fato de que São Paulo, 
quando da substituiçãO do antigo IVC pelo ICM, era, sem dúvida alguma, 
no primeiro exercício, o maior índice de arrecadação. Jã no ano seguinte, 
São Paulo começa a cair no índice de crescimento, até colocar-se aluai
mente no menor índice nacional de crescimento de arrecadação, enquanto 
os outros estados fícavani como diss-e, co-minados pela pressão das despe
sas correntes, assoberbados pela pressão de dar uma remuneração, mesmo, 
miserâvel aos seus servidores, como é o caso de vermos a maioria dos esta
dos chamados pobres não pagar sequer salârio mínimo para muitos dos 
seus servidores, con_trariando toda legislação. Os estados pobres com sua 
máquina arrecadadDra, nos moldes assinalados, e sendo São Paulo o gran
de empório brasileiro, onde todo mundo vai comprar e todo mundo yai 

vender, sem a pressão fiscal, e mais essa mentalidade inculcada em nós, de 
que é até patriótico Oão·pagaf irripostos~ o que eStá ocorrendo em São Pau
lo? Vemos que hoje São Pa11Io tem 4 milhões de nordestinos. além de brasi
leiro_s de_ todos os quadrantes do País e boa parte são pequenos e médios e 
até mesmo grandes empresários que para lã foram e contrnuam se deslo
cando erp busca das faci_Ud<!<Jçs que lhes são propiciadas. Aq se socorrer em 
São Paulo, não só pela utilização de todos os fatores- seria superveniente 
trazê~los aqui_- mas bastaria o aspecto fiscal para que eles pudessem 
sobreviver com menor capacidade de automatização, com menor capaci
dade de acesso ao crédito, procurando e encontrando em São Paulo outras 
facilidades, além dessa que é relevante, como eu disse, e que acaba sendo 
uma competição desleal, a sonegação de impostos. 

O mais graVe, Sr; Presidente, e esse é o ponto que V. Ex~ vai me permiüi-, 
para concluir, que eu traga à colação. Vejam V. Ex's, façam um cotejo com 
todas as tabelas de preços de venda de produtos de todas as empresas estabe
lecidas não só em São Paulo, mas todas as empresas industriais deste País, 
que vendem para nós os chamados subdesenvolvidos, e verifiquem se há uma 
diferença para menor nos preços. Embora tributando dentro do Estado, para 
venda dentro de São Pa_ulo~ por exemplo-:-- vamos usar São Paulo só como fi
gura, porque há o Rio_ de Janeiro, há Minas Gerais, há Rio Grande do Sul e 
outros estados industrializ:_a_dos """':"' .r~~mo-nos .~m_ S~o P;:tul9 como paradig
ma, _e CX~iniriçiitós--ªiftãbi:la"§ Ç._~_pie_ç_o~c_ó!_ii- 9._iie são_ visitado~ os comercian
tes, os empresários e os pequenos industriais do interior brasileiro. Se ele em
bora recebend_o_men_or_parcela de crédito de ICM, compram numa tabela in
ferior àquela que é vendida em São Paulo. Ora, Sr. Presidente, aí está o esbu~ 
lho, aí estã a bomba de s-U_cÇão maior que_tem passado_desapercebida aos nos
sos governos de estados pobres, porque a mentalidade não é econômica, não 
é desenvolvimentista, mas eminentemente fazendária. O que ocorre em São 
Paulo? V. Ex• comprarão qualquer mercadoria em São Paulo, ,digamos, pelo 
valor de Cr$ 100,00, destinada a outros estados, incidindo, no caso, de 11% 
ou seja, descontado o fCM, sobre líquido para a indústria Cr$ 89,00, enquan
to o consumidor, comerciante ou mesmo industrial de São Paulo, comprando 
a mestna mercadoria, como compra de fato pela mesma tabela para consumo 
interno; a aHQUota do ICM é de 16%; -o -que r·esulta em sobrar somente Cr$ 
84,00 para o mesmo industrial. 

Mas, existe casos piores e que de certa forma é mais que comum, 
verificar-se nas chamadas tabelas, preços mais altos quando o produto é des
tinado a outros estados a pretexto de c_o_b_rir riScos e outras desculpas, agra
vando, sugando mais ainda as economias menoS desenvolvidas; trata-se, poisT 
de um verdadeiro colonialismo interno patrocinado pela própria Federação. 

Temos, então, que, comprando mercadoria em São Paulo para recebê-la 
em Goiás, com crédito de ICM de 11% o que corresponde a uma carga tribu
tária menor para quem produz em São Paulo, pelo mesmo preço que V. Ex•s 
comprariam se estabelecidos em São Paulo mas aí o industrial produtor reco
lheria 16% de !CM. Logo, esse esquema de crédito do !CM é um esbulho con
tra a economia dos estados consumidores. Se resolve o problema eminente
mente fazendãrio, Se resolve o problema artificiosa e artificialmente, o 
problema de receita .dos estados importadores, permitindo-lhes cobrar em 
suas fronteiras 5% a mais do intermediário, visto ter recebido, ele, somente, 
li% de crédito na nota fiscal, mas em realidade a diferença ê 10% ou mais 
para a tabela de preços ser igual para venda interna como para outros estados 
consumidores. 

O Sr. Pedro Simon - Permite um a-parte, nobre Senador? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Pois não. 

O Sr. Pedro Simon ~Quero felicitar V. Exb9 pela importância e pelo 
significado do seu pronunciamento. Acho uma das palavras mais sérias, de 
maior conteúdo pronunciado sobre essa matéria neste Congresso. V, Ex• está 
botando, realmente, o dedo na ferida. A grande verdade neste País é que São 
Paulo_está para os _outros estados do Brasil da mesma forma que os Estados 
Unidos estão para os países latinos-americanos, com uma diferença, que não 
tem nenhum controle, não tem controle de importação nem de exportação; 
ele age à vontade. Nós todos somos __ rne-rcado. interno da produçã_o de São 
Paulo. Isso vem crescendo de tal forma que um Estado como o meu, o Rio 
Grande do Sul, que já fOi chamado de celeiro do Brasil, e que tem todas as 
condições de ser um ·produtor-hortifrutigranjeiro, para alimentar o Brasil in
teiro, na Grande Porto Alegre, 60% dos hortifrutigranjeiros vêm de São Pau
lo, são colocados no mercado a um preço até inferior aos do próprio produto 
porto-alegrense, Eles adquiriram um tal grau de concorrência que nós não tc
mos condições de f<izer frente. Agora, tudo isso acontece diante de uma reali
dade. O Presidente da República pode ser do Rio Grande do Sul. pode ser do 
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Rio, pode ser de onde for; o Ministro da Fazenda é sempre de São Paulo, e 
sempre age e sempre funci-ona tendo em vista os interesses de São Paulo. V. 
Ex• tem visto, e lâ no Rio Gi'i:liide tem havido muito protesto, quer por parte 
da Federação das Indústrias, quer por parte dos órgãos de -prOduÇão pri
mária. O Sr. Ministro Delrlm não toma conhecimento. Lã no Estado de V. 
Ex' deve acontecer a mesma coisa. Agora, permanentemente, V. EX• estâ ven
do no rãdio e na televisão o Ministro Delfim reunido com os empresários de 
São Paulo, reunido com os banqueiros de São Paulo reunido cem as classes 
produtoras de São Paulo e decidindo com as classes produtoras de São Paulo. 
Neste País, oride praticamente nenhum segmento ·da sociedade consegue che
gar até os altos escalões de decisão - só há um setor que chega lá, as classes 
produtoras de São Paulo. ~ por essa razão que sai o Delfim, entra o Simon
sen; sai o Simonsen, entra Rischbieter; saia lã quem for, a verdade é que o 
modelo econômico que estamos vivendo é ditado, fundamentalmente, em 
cima dos.interesses de São Paulo. Repare V. Ex• que a esmagadora maioria 
das nossas importações é feita em função do mercado produtor de São Paulo 
e a grande maioria das nossas exportações é feita tendo em vista São Paulo. 
Repare o meu Estado, o Rio Grande do Sul. Ele exporta 2 bilhões de dólares 
e tem uma superávit, entre o ·que expOrta e o que importa, de cerca de um bi
lhão e 300 milhões de dólares. No entanto, São Paulo, na sua balança comer
cial para o exterior, apesar de sua alta exportação, é o único responsável pelo 
déficit que temos na balança comercial. Não é o Piauí, não é o Maranhão, 
não ê o Nordeste, não ê o Goiás, não é o Rio Grande do Sul, não é o Paraná; 
todos esses exportam e têm superávit na sua balança de importação e expor
tação. São Paulo, apesar de tudo, é o grande reSponsável pelo déficit comer
cial da balança de pagamentos de nosso País, porque, na verdade, todos os 
nossos interesses gira:m em torno de São Paulo que cresce cada vez mais e nós 
estamos aqui a assistir. Meus cumprimentos pelo oportuno proriunciamCnto 
de V. Ex• 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Muito obrigado a V. Ex• V. Ex• vem 
em meu socorro realmente credenciado pela tecnologia, porque, sem dúvida 
alguma, há que se prestar homenagem ao Rio Grande do Sul, onde verifica
mos, mais que em qualquer unidade da Federação, uma grande preocupação 
em incorporar mais e mais técnica para melhorar a sua produção e produtivi
dade. 

O Rio Grande do Sul, pela sua formação, pelo seu nível cultural, dâMnos 
lições realmente extraordinárias. 

Por exemplo: do número de agrônomos existentes no Brasil, num levan
tamento que nós fizemos já hã alguns anos; mas creio qüe Dão rriudoi.I o qua
dro, cerca de 60% -dos agrônomos exercendo a atividade no Brasil estava no 
Rio Grande do SUl. Vê-se, pois, que-ã."PreocupaÇão da agricultura e da pC
cuâria do Rio Grande do Sul é realmente de procurar otimizar--se, procurar 
agregar meios e tecnologia para ter um nível de produtividade cada vez mais 
competitiva. -

Mas o mal Sr. Presidente, eu não diria que seja o fato de ser o Ministro 
da Fazenda paulista ou deixar de ser, como quer o nobre Senador Pedro Si
mon. Sem dúvida alguma, nós teríamos que rebUscar a história, e aí me repor
tar aos bacharéis. (O Sr. Presidente; fazendO soar a campanhia.) - -

Vou concluir, Sr. Presidente, mas V. Ex• generosamente perniitiria Que 
eu concluísse esse raciocínio para- ultimar? (Assentimento do Sr. Presidente) 
Seria, Sr. Presidente, já que o ilustre jurista Afonso Arinos de Mello Franco 
disse que. 4 'Deus na sua sabedoria punia os egípcios e os muçulmanos infiéis, 
com os gafanhotos, mas punia a nós brasileiros cristãos negligentes, com os 
bacharéis". E sem dúvida alguma, como estudioso, como jurista eminente, ele 
buscou as causas aonde? Tenho eu, no meu modesto ponto de vista, na dis
torção legislativa que vem se perpetrando e perpetuando neste País, quando 
os chamados ancestrais, os endinheirados deste País, os chamados senhores 
de engenho ou senhores do café mandaram seus filhos a beberar-se, aculturar
se na velha Europa, e, sem dúvida alguma, traziam de lâ uma formação jurí
dica e uma gama de informações que não tinha nada com a realidade brasilei
ra. Ora, se as eleições eram feitas a bico de pena, e, inequivocamente, eram es
colhidos os mais qualificados intelectualmente, culturalmente mais qualifica
dos tambêm, daí nós termos aquilo que alguns historiadores mais--severoS têm 
insistentemente adjetivado e chamado a nossa atenção para o Brasil real e o 
Brasil legal, ou seja, o vfcio. Eu chamaria isso de pecado original, jâ que nós 
nos permitimos, tal o nosso descaso por uma ordem jurídica compatível com 
a nossa realidade, nós que tanto falamos em estado de direito neste Pais. Até 
chegarmos ao absurdo de esquecermos o que mais importa, o que realmente 
mais significativo, o estado de jUstiça. 

Não sei bem, Sr. Presidente, se as minhas colocações estão sendo oportu
nas, se correspondem à realidade, mas fiz a ressalva de serem as mesmas pro~ 
duto do meu modesto ponto de vista. Em verdade, Sr. Presidente, essa legis-

lação tributária que aí esfã, ela é ainda, e sem dúvida alguma, uma seqUela, 
um resquício nosso, talvez a nossa pressa legiferante, a nossa preocupação de 
exibir lá fora uma ordem jurídica que cause, realmente pasmo e espelhe um 
nível CU.tfUral que rcahnCntc -nós nãO o- temos. Mas, de qualquer forma, Sr. 
Presidente, esta situação ninguém poder~flteg"ar, tem que ser modifiCada e ur
gentemente. Somos quase um continente, um semicontinente, do qual todos 
nós nos orgulhamos, e nos permitimos repelir o regionalismo extremado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu peço a V. Ex• que conclua, 
porque esta sessão é destinada à votação e à discussão de projetes de lei. Nós 
excepcionalmente permitimos que, durante duas horas, fossem feitas as co
municações a fim de que houvesse quorum na Casa, mas estamos com 42 Srs. 
Senadores e eu peço a V. Ex• que me desculpe, mas que o nobre Senador en
cerre o seu pronunciamento. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex• foi excessivamente generoso, 
Sr. Presidente, eu tento concluir. É que tenho dificuldades, tenho as minhas 
díficuldades, mas eu vou cOncluir. Dessas minhas dificllldides, Sr. Presidente, 
eu dizia que a minha angústia maíor é que isto contin.ue sendo a Federação, 
mas uma federação realmente de irmãos, onde não haja discrimiriações 
odientes, daí por que eu tiVe logo a preocupação de dizer que não importa se 
esse ministro ou esse Presidente é desse ou daquele Estado, contanto que to
dos nós responsáveis maiores por este imenso Brasil preocupemo-nos com o 
todo nacional. Porque, em verdade, Sr. Presidente, quis Deus que eu nascesse 
no centro, no coração deste País, onde começam e terminam todos os cami
nhos do Brasil, que é Goiâs. 

Mas, Sr. Presidente, sei que com esta preocupação- insisto- esse nos
so precioSismo jurídico que tãntos males nos tem causado até aqui. Não for 
erradicado e urgentemente do nosso meio - temo, Sr. Presidente que esse 
nosso preCiosiSmo - transformará esse nossO Brasil que Deus quis uno, fa
lando a mesma língua e a mesma religião, sem nenhuma luta fraticida maior 
terilo, repito, transformeinos o Brasil num terrível arquipélago econômicO. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

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

Encerrando, domingo, em Ribeirão Preto, a Reunião da PresidênCia de 
Subsecções da OAB paulista, o~ Plenário aproVou uma Carta de princípio, 
considerando demagógiCa a maneira como se pretende criar o chamado juiza
do de.peque;nas causas, sob o fundamento de que se procur~ .. suprimir prer
rogativas fundamentais do advogado", além de, a pretexto de intentar-se ba~ 
nir, da maioria dos processos, os princípios garantidores da segurança e certa 
das decisões judiciais, que ficarao reservadas para os mais ricos, enquanto se 
enconbrem os verdadeiros problemas do _judiciário e- suas causas. 

Há um trecho d~. "Carta de Ribeirão Preto" que merece espeicial desta
que, quando assinala: 

"Sublinhamos a necessidade de revogação da Lei de Segurança 
Nacional, e supressão de quaisquer leis, foros e práticas de exceção, 
incompatíveis com o estado de di:reito. Insistimos na assembléia na
cional constituinte, como condição indispensável à redefinição da 
sociedade brasileira." 

Eis uma tese que não estâ CSquecida, ma-s simplesmente adormecida, 
para despertar com todo o vigor, depois das próximas eleições de novembro, 
qualquer que seja o seu resultado. Os políticos jâ se convenceram de que não 
se pode conviver por mais tempo com o_atual regime, em que vigora uma 
emenda constitucional com vinte remendos, enquanto sobrevivem tribunais 
de exceção e foros privilegiados. 

Mas talvez o trabalho mais importante da reunião de Ribeirão Preto 
consista tia distribuição, ·em _São Paulo, das Cartilhas de Orientação Legal 
preventiva aos neCessitados, nas áreas de Direito Civil, direito penal e proces
so penal. Entregues exemplares a cada partiCipante, o projeto é de autoria dos 
advogados Leonor Nunes de Paiya e Nilo Batista, apresentado em 1979 ao 
Conselho Federal da OAB, na gestão de Seabra Fagundes. Elaborada com a 
assessoria pedagógica da professora Ana Maria Bianchini Baeta, a cartilha 
contém noções de direito positivo e adjetivo, ria suposição de qu~. "infor
mações, ainda que reduzidas, sobre seus direitos e a forma de protegê-los, po
dCrão conduzir as populações carentes à consciente reivindicação de sua iden
tidade civil, contribuindo para evitar lesões a direitos individuais". 

Ao Congratular-nos com a Carta de Ribeirão Preto, queremos reiterar 
nosso apoio à tese da constitUinte, "coildição bâsica para redefinirem-se as 
bases da sociedade brasileira. 

Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!). 

... 

• 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Collcedo a palavra ao nobre Se· 
nador Tarso Outra. 

O SR. TARSO DUTRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: ' 

Os meus longos anos de atividade política me fizeram conhecer cada re
canto de meu Estado e acompanhar de perto as aspirações do povo_ rio
grandense. Convivi com cada comunidade c acompanhei a sua evolução. 
Houve uma época, em que as circunstâncias me permitiam largas-e estafantes 
jornadas, mediante as quais pude fortalecer relações pessoais com os lideres 
políticos do Estado, da situação e tambêm da oposição, tendo sido portador, 
inúmeras vezes, da solução de problemas vinculados ao progresso da minha 
terra em todos os setores da sua atividade polftico-B.dministrativa. 

Entre os pleitos mais frequentes sublinhavam-se, como ê natural, os da 
ãrea da saúde pública.- Os postos de saúde, os hospitais, os pronto-socorros, 
as ambulânciaS, ãs medidas de saneamento bâsico, as hidrãulicas, alinhavam
se entre as medidas pleiteadas pelas prefeituras, pelas Câmaras de Vereado
res, pelos Deputados, pelos líderes comunitários que a mim se dirigiam pedin
do intermediação nos seus pedidos de providências governamentais. 

Estou, deste modo, em condições de dizer que registrei pessoalmente o 
cresciinento social, económico e político do meu Estado, nestes últimos qua
renta anos, como participante no processo do seu desc_nvolvirn.cnto, vivendo 
as alterações estruturais da sociedade gaúcha e sentindo as emoções de cada 
conquista voltadas para o maior bem-estar de nosso povo. 

Cumpre, neste momento, -de grande importância para a história política 
de nossa terra, mais uma vez interceder diante desta Casa, para garantir a 
harmonia social do estado rio-grandense e a segurança e tranqUilidade das 
novas gerações, melhorando sua qualidade de vida e seus índices de bem-
estar. - - -

E me dirijo a esta Casa, onde constitui antigaS e sólidas amizades, no ins
tante em que é contestada como instituição, acusada de inércia, de ineficácia, 
jã c:juC rião encontra forças próprias para resolver impasses em assuntos de su
premo interesse para quase todos os estados da federação, para centenas de 
municípioS ·que esperam sua autorização em projetes de empréstimos e de fi
nanciamento. 

Refiro-me especialmente, aos projetes relacionados com a saúde pública 
do Rio Grande, motivo de preocupação para ponderáveis segmentos de nossa 
sociedade. 

Para melhor entendimento, os aspectos básicos referentes à saúde no Rio 
Grande do Sul devem ser considerados em relação ao contexto nacional e 
também levando~se em conta as característicaS giõgrãficas, económicas, so
ciais e culturais do Estado. Assim, o fato de ser a economia fundamentalmen
te baseada na agropecuária tem repercussões no que se refere a saneamento e 
alimentação da população e, por outro lado, a industrialização e a urbani
zação que vêm se produzindo em ritmo acelerado, condicionam problemas de 
saúde, ao mesmo tempo em- que abrem perspectivas na ãrea assistencial atra
vés das instituições preVidenciárias. 

~ localização geográfica e os hábitos culturais ta~bém têm seu papel im
portante no processo saúde-enfermidade. 

Finalmente, sendo um estado com fronteiras inter-naCioiiais, deve-se 
lembrar a existência de compromissos de saúde decorrentes desta situação. 

No Rio Grande do Sul predominam numericamente as iilstituições de 
saúde não governamentais; entretanto, o volume maior de prestações de ser
viços correm à conta do setor público. 

A ârea de atuação da Secretaria de Saúde cobre o Estado e sua clientela é 
formada por toda a população do Rio Grande do Sul. 

Dentre os indicadores que avaliam o índice de desenvolvimento de uma 
região, os dados de mortalidade destacam-se por sua acessibilidade, simplici~ 
dade e pela possibilidade de comparação com outras regiões. A análise da 
mortalidade do Rio Grande do Sul, cerca de 6,25 por mil habitantes, permite 
concluir que os coeficienteS já são relativamente baixos e o coeficiente de 
mortalidade infantil - 36,46 por mil menores até um ano nascidos vivos -
co~oca o estado entre as regiões classificadas como de baixa mortalidade. 

Em relação às duas principais causas de óbitos, as doenças do aparelho 
circulatório e tumores e· os acidentçs cqnservam sua posição, enquanto houve 
redução nos últimos anos dos óbitos por doenças infecciosas e parasitárias, 
- doenças do aparelho respiratório e mortalidade perinatal. Â medida em 
que se acentua certo tipo de desenvolvimento, as doenças infecciosas e parãsi~ 
tãrias vão dando lugar, como causa de morte, às doenças degenerativas, aci
dentes e violências. Por outro lado, estão diminuindo os óbitos e sintomas e 
estados mórbidos mal definidos, o que indica diminuição das mortes sem as
sistência mêdica bem como melhoria do preenchimento dos atestados médi
cos. 

Dentro deste contexto, foi dada prioridade ao preenchimento de lacunas 
hospitalares flagrantes na região metropolitana e a ampliação do atendimen
to de unidades sanitárias e laboratórios. 

Nesse sentido, encontram-se tramitando nesta Casa duas solicitações do 
govef:QO estadual, de empréstimos pela Caixa Econômica Federal, através do 
F AS, destinados, o primeiro, no valor de CrS 128.968.800,00, à construção de 
27 unidades sanitárias e 8 laboratórios, e o segundo, no valor de CrS 
342.652.~00,00, destinado il: construção de 2 hospitais (unidades integradas) 
em Cachoeirinha e Alvorada. São municfpios situados na região metropolita
na de Porto Alegre e morada de população operâria, na sua maior parte, des
tituídas deste equipamento fundamental para assistência à saúde de seus ha
bitantes. 

Os empréstimos, com parecer favorável dos órgãos técnicos do governo, 
aspiração legítima do povo gaúcho, imprescindível para melhorar seus índi
ces sanitários, dependem apenas da aprovação do Senado. 

Alguns colegas. desavisados da importância destes projetos vêm impe
dindo que- se efetive iniciatiVa tão necessâria. Os apelos se multiplicam; costu
mamos nos queixar e tantas vezes com inteira justiça, dos que impedem o de
senvolvimento nacional emperrando projetes prioritãrios. Mas não os esta
mos imitando? A dependência de nossas providências não estão impedindo 
que diminua a mortalidade de nosso povo'? Não estaremos prestando um des
serviço à partieipãçãO da classe política no processo de redemocratização e 
nos expondo ao descrédito da opinião pública que espera nossas providên
cias, deixando mofar nas gavetas do Senado apoio para medidas de tal enver
gadura? Negar a construção de hospitais não será, até mesmo, uma atitude 
desumana, onde as paixões partidárias, momentâneas, estariam sufocando a 
visão do bem comum? 

Não penso que seja um caso de apelo a meus amigos companheiros desta 
Casa, aos quais aprendi a admirar na convivênCia diãria de tantas caminha
das pelo fortalecimento do poder civil e pelas prerrogativas asseguradoras das 
liberdades democrãticas. Mas, neste caso, tt liberdade consistirá. em negar o 
essencial? O necessário? Em emperrar e fazer morrer o pleito de melhor saú
de? Há algo mais 1m "portante que a vida humana? Não, ilustres e nobres Sena
dores, este asSunto não comporta apelos emocionais. A racionalidade e o bem 
maior, o bem da coletividade, do carente, do necessitado, é que devem ser le
vados em consideração. 

Convoco- vou repetir- convoco a todos _os Senadores desta Repúbli
ca que bus_ca seus_novos rumos, p~l-a_que aprovem este projeto do meu Esta~ 
do, pois assím proCedeJ!çio estarão cumprindo um dever elementar de solida
riedade humana. Nem digam que existem-Objetivos de política partidária nas 
solicit3.ç_ões do governo do Estado, já que as obras somente poderão ser inau
guradas pelo próximo governo. 

Diante destas considerações, que visam alertar aos nobres colegas quan
to aos objetivos do governo do meu Estado ao realizar estes empr~timos, 
através do mecanismo que apresenta as melhores condições financeiras para 
sua execUção- o FAS-:- _tenho a íntiDJ.a coºvicç_~q de ter sensibilizado meus 
pares e oótido o seu apoio para a aprovação do mesmo na primeira votação 
em que tal pleito for submetido à consideração do Plenãrio. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente Srs. Senadores: 

RECONHECIMENTO DE DIREITOS 
DOS PROFESSORES "'TEMPORÃRfOS" 

t degradante a situação em que se encontra grande parte do professora
do, chamadq "temporário", em diversos Estados. Tais professores são con
tratados em caráter precário e dispensados arbitrariamente. A APROESP
Associação dos Professores e Servidores Públicos do Estado de São Paulo 
tem feita constante denúncias sobre essas irregularidades e até recorrido à 
Justiça. 

Agora o Juiz Presidente da 40' Junta de Conciliação e Julgamento de 
Sãt> Paulo, Dr. José Cláudio Netto Motta, acaba de proferir notável sentença 
considerando a Justiça do Trabalho competente para julgar a reclamação dos 
professores admitidos "a título precário'". Tais professores pleiteiam ano
tação de suas carteiras de trabalho, o pagamento de 139 salário, salãrios atra
sa_dos, repo~so seman~l, aviso prévi~~ d~pósito no FGTS, adicionais por tem
po de serviço e outras vantagens deVidas aos servidores estaduais. 

Furz'::ionou como advogado "o ex-deputado Raul Schwinden, que tem 
sido infatigável e competente defensor dos direitos dos professores. 
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Em virtude da importánc1a histórica dessa decisão jUdicial, transcreve-
mos, em seguida seu inteirO teor: - -'--= 

"DECISÃO 
Vistos, etc: .. os autOs da presente reclamação movida por Dirce 

Nunes de Barros e outros (31) contra Secretaria da Educação doEs
tad_o de São Paulo e fazenda- EStadUal, dizendo os primeiros que fo
ram admitidos à título, .. precáriO" para ministrarem aulas em esta
belecimento do ensino oficial, percebendo por aulas dadas, na for
ma do artiga 54 da Lei Estadual n• 201/78; que a partir do 1•-8-78 
passaram a receber também a gratificação natalina (139 mês), de 
acordo com a Lei n9 180/78; entre outras considerações, falam da 
Lei 500/74, para afirmar que não existe a terceira figura inventada 
pela Secretaria, objeto da Lei n9 500/74; postulam declaração judi
cial que a relação jurídica entre as partes é regida pela CLT; que se
jam anotadas suas CTPSs; que sejam condenadas as reclamadas ao 
pagamento de 139 salário, sãlarios atrasados, repousos semanais, 
aviso prévio, iitdenizações ou depósitos do FGTS (aos que optaiein 
por esse regime), salientando que desde 1978já recebem 139 saláriO e 
o descanso remunerado; que lhes sejam pagos os 3dicionais -por tem
po de serviço, além de outras cominaçõeS, inclusive honorários ad
vocatícios, dando à __ causa o valor de CrS 15.000,00. A inicial junta
ram a documentação de fls. 48/305. 

Às fls. 317/320, âefende-se a Fazenda Pública, através da D. 
Procuradoria Geral do Estado, arguindo execução de incompetên
cia em razão da matéria, diZendo que de acordo com o artigo 106 da 
Emenda n• 01 da Constituição Federal e do artigo 95 da Emenda n• 
2 à ConstituiçãO Estadual, o regime dos servidores admitidos em ca
ráter temporário ou contratados para funções de natureza especiali
zada, teria de ser, necesariamente, estabelecida em lei especial; que o 
Pretório Excelso firmou entendimento que a lei especial que se refe
re o artigo 106, será Estadual, Federal ou Municipal uma vez que o 
regime jurídico que ela se propõe disciplinar é de natureza estatu
tária, regida pelo Direito Administrativo e não pela Legislação do 
Trabalho; que o Estado de São Paulo, através da Lei n• 500/74, em 
consonância com o artigo 106 da Constituição Federal a editou para 
reger o pessoal temporário; que inCxiste direito adquirido, em regi
me jurídico de serVidor; que não hã como justificar-se o processa
mento do feito perante a Justiça do Trabalho, impondo-se assim, a 
remessa dos autos à Justiça Comum, isto-é, a uma das Varas Privati
vas dos Feitos da Fazenda Estadual, protestando por oferecimento 
de contestação, se necessário for. · 

Juntaram as reclamadas, a documentação de fls .. 321f369. 
Com este relatório. 

DECIDE-SE: 

I. O disposto no artigo 106 da Carta Magna da República (e
menda n9 01/69) diz respeito a servidores admitidos em serviço de 
caráter temporário ou cOntratados para funções de natureza técnica 
ou especializada, mas não consta, daquele enunciado Constitucio
nal, a outorga de prerrogativa a Estado membro, quanto à edição 
da lei especial ali menciOnada. 

2. Registre-se Que a Lei Maior não é casiJistica, por principio. 
Seus enunciados traduzem mandamentos que, via de regra, são de
talhados e circunstaciados, através de leis inferiores, quei' comple~ 
mentares, quer ordinárias. 

3. No que concerne aos servidores admitidos em serviços de ca
ráter temporário ê bom que se -diga que há disciplinação legal, no 
caso as disposições do artigo 111 do Decreto Lei n9 200, com as alte
rações introduzidas pelo Decreto lei n9 900. 

4. O contido no mencionado artigo 111 por sua vez, foi regula
mentado pelo Decreto Federal n9 · 66.715/70 que tem aplicação, 
obrigatória, não só no âmbito federal como também nas órbitas es-
taduais e municipais, bem como nas dos entes autárquicos e paraes
tatais pertinentes. 

5. Portanto, para tais serviçoS, (de caráter tt!mpofárz'o), hâ disci
plinação cogente aos Estados Membros e, no caso, a prestação do 
trabalho será regida, não pelas normas consolidadas _ou e..statutárias, 
mas sim através de simples recibos, daí porque tal pessoal passou a 
ser denominado de .. recibados". 

6. Necessário SC:TaZ, todavia, para empregar alguém, no serviço 
público, em caráter temporário, da existência de emergência com 
carãter assistencial, nos casos específicos quanto- a fOnôril.Cnos cli-

mãtícos ou metereológicos adversos, fugindo, portanto, aos exer
centes de cargos de magistério, como é o dos reclamantes, ora C::x
ceptos, cuja permanência ê presumida. 

7. Antes mesmo da expedição do aludido Decreto Federal n9 
66.715/70, a Douta Consultaria Geral da República, jâ se havia 
pronunciado sobre a questão do _trabalho, afora aquelas hipóteses, 
como informa o Parecer H-865, pU-blicado no D.O.U. de 1-9-69, em 
cujo item 89 se lê: 

"Assim sendO, -no caso concreto, se a Hipótese itão é: de colabo
ração eventual, mas sim de prestação de serviço de caráter permanen
te, hã que se lhe aplicar o regime da le8islação trabalhista" (grifo do 
Juizo). 

8. Há de lembrar-se que jamais o magistério pode ser conside
rado um serviço de caráter temporário a não ser a instalação de uma 
escola. "ex abrupto", para _atender crianças que perderam, verbi gra
tia, num exemplo grotesco sua escola por motivo de inundação, ter
remoto, etc ... , sendo então necessário e urgente a contratação de 
professores. 

9. Quanto aos contratados para função de natureza técnico
especializada, os artigos 96 e 97 do jã citado Decreto Lei n9 200, com 
as alterações do Decreto Lei n~' 900, estão a determinar a aplicação 
da le~islação laboral, daí po_r 9.ue ent~f!de o .Juízo que a lei especial a 
que se refere o_ 3I'tigo lO~oda Eme~d~_Constitucional n9 01/69, tc:m 
existência e é federal, faleCendo às unidades da Federação, capaci~ 
dade legislativa suplementar ou complementar a respeito. 

10. Registre-se que, em matêiia de--ensino, por sua vez, a com
petência é privat~va da União (letra ·~q", inciso XVII do artigo 89 da 
Constituição Federal), e o artigo 35 d:i Lei n9 5.682/71, quC-fixou di
retrizes e bases para os ensinos de primeiro e segundo graus, con
templa aos exercentes do cargo de mãgistêrio, no serviço público, so
mente duas hipóteses,. o~ regidos estatutáriamente ou pela legis
lação trabalhista, inexistíndo um. 60tertius". 

11. Há que se lembrar, ainda que o Estado Brasileiro assumiu 
compromissos na Convenção n9 94, da Organização Internacional 
d_o Trabalho (O.I.T.), compromissos esses que foram restabelecidos 
internamente pela Lei n• 6.185, de 11-12-74. 

12. Ora, se na órbita federal, via de conseqüência, o -servidor 
público só pode ser contratado pelo regime da legislação trabalhista 
ou pelas disposições do estatuto pertinente (este último, no caso de 
servidor pú~lico stricto sensu ou seja, funcionário público), poz 
força da ~itada C:onvenção não seria_crivel que as entidades públicas 
internas, lnfeiiores, ou seja, os EStados-Membros e Municípios, 
viessem a desrespeitar aquilo que o Estado Brasileiro se obrigou pe
rante a comunidade Internacional. 

1_3. Notoriamente o Estado-Membro da Federação tem como 
paradigma, no que concerne às normmas referentes a seus servido
res públicos, as da União, pois, entendimento outro, facultaria ao 
Estado M_embro prerrogativas maiores do que as da própria União, 
o que sena uma subversão hierárquica inconcebível. 

14. Saliente-se, outrossim, que o artigo 13, inciso V, da Consti
tuição Federal, vigente determina que o Estado-membro reger-se-ã 
pelas leis que adotar quanto às_ normas relativas aos funcionárioS 
públicos, desde que respeitados os princípios estabelecidos na Carta 
Magna; q~anto ao servidor em geral "Latu sensu", a prerrogativa 
constitucional diz respeito apenas à aplic3.ção dos limites mãxíiiios 
de remuneração estabelecidos em lei federal. 

15. Em Direito Administrativo~ há diferença entre servidor 
público ("latu sensu"), e funcionário público ('"stricto sensu"), 
sendo este espécie daquele. Pacífico de que funcionário público, 
entendido como tal, é aquele investido em cargo criado por lei, 
mediante aprovação prévia em concurso público de prova ou de 
título, ou de provas e títulos, em sendo remunerado pelos_cofres 
públicos da União, do Estado~Membro ou do Município. 

16. Em suma, a Constituição Federal outorga competência 
aos Estados-Membros para legislarem sobre seu funcionalismo, 
mas, assim entendido, o servídor público "strícto sensu", ou seja, 
o funcionário público, aquele regido pelo estatuto que lhe é pecu
liar. 

17. Assim, quanto aos demais trabalhadores que prestam 
os seus serviçOs aos entes públicos em geral, a prerrogativa dele
gislar é da União, âe modo exclusivo, e, a propósito, repete-se a 
Lei Federal n9 6.185/74, é bastante conclusiva. 

• 

• 
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18. Não obstante alguns Estados da Federação, como o de 
São Paulo, em verdade o único réu da presente ação, vem dele
gislar criando uma figura hídrica, nem estatutúria, nem regida 
pela legislação trabalhista, mais conhecida como trabalhador 
"precário" ou "temporário", porém, inexiste competênr.::li.i legisla
tiva para tal, é o que entende este Juízo. 

19. Inúmeros professores da rede estadual, regidos pela le
gislação trabalhista, passaram a figurar"- corrio .. prccáríos" ou 
"temporários~·, através da Lei estadual n"' 500/74 e depois deve
riam voltar legislação laboral por força do artigo l6 da_Lei Com
plementar Estadual n9 201/78, todavia, a maioria dos não
estatutários ainda são- consídcrados "'precáríosn, tudo levando a 
crer, assim se afigura,_e isso tomando como base numerosas recla
mações semelhantes. 

20. A Fazenda Pública, em suas rai:ões,- na prejudicial de 
mérito, afíançã. -qUe a ielação é administrativa, daí por que decli
na a Justiça Comum para dirimir a "4 questio", trazendo, como su
cedâneo a seu ponto de vista, diversos arestas que, com todo ores
peito, não se coadunam com o caso "sub judice", assim se enten
de .. 

21. Não há que se falar em relação administrativa qUando O 
reclamante não é estatutário, poiS, em m·omcntQ_algum, foi dito 
pela ex:cipiente, tenha ele se submetido a concurso, os exatos ter
mos do consignado no § l'i' do artigo 97 da Constituição Federal. 

22. Assim,-iião há que se falar, também, em trabalho tem
porário quando o serviço--em si é de natureza permanente, mor
mente considerando que a educação é um dos objetivos maiores 
da na_cionalidade. 

23. Tem-se que o excepto não se enquadra nas hipóteses da 
letra "c" do artigo 79 do Texto Consolidado e isto a toda evidên
cia. 

24. É de repetir-se, se a própria União quanto à legislação, 
acima apontada, afora as hipóteses do Decreto Federal n<? 
66.715/70 (lembrando abranger também as órbitas f!staduais e 
.municip--ais), limitou a seus servidores apenas duas espêcies de re
lacionamento, estatutário e da legislação trabalhista, seria ilógico 
e até uma verdadeira '"'caput diminutio .. a ela, União (maior ex
pressão como pessoa jurídica de direito público interno e dot_ada 
ainda de personalidade ínternacional) ter poder inferior a seus 
Estados-Membros, quiÇá até aos Múnicípios, se prevalecesse a 
tese argüida na prejudicial. 

25. O Estado Moderno é intervencionista e tem como meta 
primacial o homem, daí se voltar aos aspectos sociais, imputando 
aos particulares e a ele próprío através de legislação específica, 
encargos inerentes àquele objetivo. Os entes estatais têm obri
·gações, no mínima a nível do empregador privado, quer sejam 
eles da União, Estados-Membros, Municíp'íos e demais entidades 
paraestatars, permitindo-se o Juízo citar o pensamento da doutri
na especializada: 

"O ESTADO EMPREGADOR. Também podem revestir a 
qualidade de empregador as pessoas jurídicas de direito público. 
Ttata-se de empregador equiparado, de categoria especial. .. fora 
dos casos em que o Estado nomeia o funcioil-ário público e, nesta 
situaçãO, goze o empregado dos_ beneficiós estabelecidos em lei, 
nada justifica que não seja empregador. Ora, se o Estado impõe 
deveres indeclinâveiis aOs erripregadores provados, no pressuspos
to de que são necessários, não se compreen-de que ele próprio se 
furte ao seu cumprimentO. Deverá observar o regime Jegal_ que 
impõe aos partiCUlares, ao menos para dar-lhé exemplo" (Orlan
do Gomes e~ Elson GottsChalk, "in" Curso de Direito do Traba~ 
lho, 5• Ed., 1972, pãgs. 109/110). 

26_. A jurisprudência especializada, por sua vez, ratifica o 
ponto de vista doutrinário permitindo-se o Juizo transcrever ·~in 
ver bis" trecho do voto de lavra do insigne Ministro Arnaldo Lo pés 
Sussekind: 

•• ... recorde-se, a propósito, que a Emenda n90l, de 17 de ou
tubro de 1969 (anterior ao V. acórdão embargado), não reprodu
ziu o preceituado no aludido artigo 104 (Cf. o aluai artigo 106). 
Não obstante aplicável é a legislação trabalhista com as res-

trições expressamente consignadas aos servidores que não pos
suem o "status'' de funcionário público, mas que prestam ser
viços às entidades de direito público, inrerno com as característi
cas do artigo 39 da CL T. Ê que tal aplicação, não proibida pela 
Constituição, resulta do disposto no artigo 79, letras "c" e .. d" da 
CL Te da legi>lação complementar". (ln" Acórdãos no TST 1972, 
LTR Editora, pág 11/12). 

27. Resta indagar, pois, se esta Justiça Federal Especializa
da, seria competente Óu não para conhecer do mérito das preten
sões vestiQulares, relembrando o consignado no item l9 supra, 
que o- Estado-réu continua a aplicar, nas relações com grande 
parte do professorado ("precários"), a Lei n'? 500, de 13-11-74, 
embora se afigure sua possível revogação pela Lei Complementar 
n9 201, de 10-11-78 (conhecida por "estatuto do Magistério públi
co do Estado de São Paulo"), mormente _levando em conta o dis
posto no seu artigo 16, salíentado na inicial, que abaixo se trans
creve: 

.. Serão c:óntfátados no regime da Legislação Trabalhúta os 
professores I, II e III admitidos: 

l- em _carJ_ter temporário; 
II - para regência de aulas excedentes; e 
III "7"" como estagiários." 
28. Inobstante os venerandos pronunciamentos em con

trário e sem embargo da Súmula n9 i 23 do colendo TST, não se 
enquadrando os exceptos na temporariedade do já referido Decre
to Federal n9 66.715/70 e nem: sendo eles regidos pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Estado de S_ão Paulo ("stricto ·sensu"), 
a competência ;~~rge de modo in-sofismável, consoante artigo 
142 da Constítuiç~o Federal, daí por que é repelida a exceção em 
razão da matéria, argüida pela Fazenda Estadual. 

Isto posto, Resolve a 40" Junta de Conciliação e Julgamento 
de S_ào_ Paulo, _à unanim.idade, em rejeitando a exceção levantada, 
declarar-se _competente em razão da matéria para conhecer do 
mérito da presente reclamação. Nesta fase processual "'nihil"' de 
custas, 

Adiado para o dia 16 (dezesseis) de junho de 1982, àS 12:30 
horas; ocasiãO em que as reclamadas-, pela Procuradoria Esta
dual, apresentarão, querendo sob as penas cominadas, sua defesa 
quanto ao mérito. 

Determinado, por fim, a notlficação dos litigantes, por regis
tro postal e a D. Procuradoria, através de Oficial de Justiça, 

E, para constar, foi lavrado o presente termo, por mim (Sô
nia Girldro -Aux. Jud:) que o datilografei e que é subscrito Pelos 
abaixo: 

Juiz Presidente 
V/Empregados VfEmpregadores, Diretora de Secretaria." 

Era o que tinha a_ dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: 

O Municfpio de Mâncio Lima, debruçado sobre o Rio Moa, vem de per
der um de se_lls estimados filhos, o respeitável companheiro Hermínio Gene
roso, com 72 anos de idade que, embora sendo um homem de formação sim
ples, exerceu vários cargos, tendo inclusive sido Seu Prefeito, cargo que soube 
dignificar com um trabalho diligente e honrado. 

Hermínio era largamente estimado e admirado pelos seus coestaduanos, 
quer no município onde viveu, como em todo o território do Estado, pela sua 
irradiante bondade. 

Deixou viúva dona Luíza Dantas de Oliveira, 8 filhos e 15 netos, qUe 
vêm honrando as lições hauridas de seu saudoso pai e avô. 

Coiricidentemente encontrava-me no vale do Juruâ. de onde originava-se 
o pranteado companheiro, quando tomei conhecimento de sua morte, entris
tecendo a mim, meus companheiros e o po"vo que soube governar com o seu 
coração. 

De luto a tradicional e honrada família Generoso, o Municípid de Mân
cio Lima e o Acre ern especial, pela perda de seu respeitável e estimado filho. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. senadores: . --

0 Estado de Goiás que tenho a honra de representar nesta Casa, vem en~ 
frentando as maiores dificuldades no seu desenvolvimento, pagando um ónus 
enorme por rodear Brasília por todos os lados. Em virtude disso, nossa popu~ 
lação tem aumentado vertiginosamente, e a exigência de geração de empregos 
está muito além das possibilidades económicaS, fendo em vista alguns dados 
da nossa realidade. 

Para agravar ainda mais a situaÇão económica, o Senado Federal apro~ 
vou a Resolução n' 07/80, de 22 de abril, qua alterou o Convênio 44/76 do 
SINIEF (hoje CONFAZ), Resolução esta que tem sido altamente nociva ao 
crescimento da economia goiana. 

Desde que entrou em vigor tal Resolução, praticamente nenhuma nova 
empresa de vulto foi em Goiás instalada, em virtude da alta discriminação 
para com Goiás, onde seu empresârio não tem a menor condição de competir 
vendendo para outros Estados o seu produto, tendo em vista a diferenciação 
do ICM que hoje chega a 7%. Para a entrada de mercadorias procedentes de 
outros Estados, a alíquota é de apenas 9%, mas para a saída é de 16%, o que 
inviabiliza o crescimento do Parque Empresarial Goiano. 

Muita~ indústrias de vulto que projetavam instalarem~se no meu Estado, 
abandonaram a idéia, fazendo opção por outras unidades da Federação, ou 
até mesmo para Brasília. Basta sair das fronteiras de Goiás pai'a-que o empre~ 
sário possa se instalar e pagando assím muito menos Impostos, dando-lhe 
conseqüentemente mais condição de competir no mercado. Ora, como um 
Estado pode se desenvolver quando os seus vizinhos oferecem muitos atrati~ 
vos a maís, que vão dos incentivos fiscais aos financiamentos inais baratos até 
a uma diferença de !CM de 7%? 

Não é à toa que o empresariado goiano grita, e o pior é qUe seU grito não 
é ouvido em Brasília, embora a Capital da República seja uma ilha dentro de 
Goiâs. · 

Sr. Presidente e Srs. SCri.3.dores, várias vezes já ocupei a tfibuna do Sena
do, em defesa da pequena e média empresa que constituem a quase totalidade 
dos empreendimentos goianás: Tenho gritado muito, sobretudo porque vejo 
aumentar a cada dia o quadro de desemprego que nas maiores cidades como 
Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Luziânia, Formosa, Araguaína, 
Gurupi, Inhumas e Várias outras, está atingindo aspectos sumamente perigo
sos, pelo agravamento das tensões sociais, Mas, infelizmente; nãda mais que 
isso pode fazer um pobre Seriador da Oposição e nerri mesmo a totalidade 
desta Casa, país retiraram do Congresso Nacional o poder da iniciativa de 
projetas de leis sobre matéria financeira e tributária. 

Tal situação, Sr. Presidente e Srs..- senadores, precisa ser corrigida, pois 
não podemos continuar na situação de Estado discriminado, pagando tama
nho ônus que acaba por entravar o nosso desenvolvimento. E é bom que o 
Governo perceba, que o empobrecimento de Goiás, repercutirá iritt!itsamente 
no quadro das tensões sociais que já fazein hoje de-- Brasfiia uma cidade 
problema. 

Clamo assim ao Governo Federal, que tome a iniciativa de propor a esta 
Casa a Revisão da Resolução 07/80, por ser de Justiça. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discuroó.)- Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: _- -

Em todas as épocas, em todo-s os quadrantes do glObO -tefl-esfre, sempre -
houve seres humanos empenhados na __ luta por um porvi! mai~ jristo_~_promis
sor para todos os homens. A paz é condição essencial à construção deste futu~ 
ro que todos os seres de boa vontade almejam. ~hoje amplamente reconheci
d_o que este tão desejado estado de paz só pode existir qUando e onde o rela
CIOnamento entre os povos e os indivíduos ê fundado na solidariedade huma
na e não na coerção ou violência. A iniquidade 56--se miiitem-·atrâ.VéS da 
opressão e esta leva inevitavelmente à viOlência, à guerra,- à dcbstruiçãO. 

Mais do que nunca, têm os homens deste final de século XX o dever de 
denunciar à consciência universal, e de maneira específiCa àqueles que detêm 
a responsabilidade pelos destinos políticos das grandes potências, o -grave riS
co que representa para a própria sobrevivência da espécie o recurso à violên
cia como meio de solucionar conflitos de interesse. Por violência, há qUe se 
ent~nder tan~o .o. emprego da força para suJeita~_outrem à próPria -vontlide 
eg01sta e arb1trana, como o recurso à opressão para evitar mudanças socia"is 
que as~egurem uma evolução racional e justa do relacionamento entre os se-

res. Qualquer luta armada, por mais distante e remot que seja o local corre o 
r.isco de polariz~r as potências nucleares em campos opostos e levar â' genera
lrzaçã~ d_o conflito. Ocorrendo esta hipótese, é notóriO que somente uma par
eei~ dtmmuta da população mundial ~eria condiçõ_es d~ sobreviver, o que Ie
vana o homem a retornar às condições materiaiS existéhtes no mundo há cer
ca de cinco séculos, segundo os dados mais otimistas. 

Não obstante os prognósticos sombrios de urna eventual confrontação 
global, os _centros mais avançados continuam a desenvolver armamentos de 
crescente capacidade destrutiva e a exportá-los de forma inconseqUente e ir
responsável para as regiões que apresentam grave risco de conflitO. O mundo 
assiste hoje perplexo e angustiado aos resultados desta POlítica que pareCe só 
enxergar o interesse comercial imediato. Refiro-me à operação militar desen
-cadeada por Israel contra o territódO do Líbano e mais especificamente con
tra as populações de origem palestina alí provisoriamente eStacionadaS O 
triste espetácuio que o noticiário vem ·nos revelando ao longo dos últimos ~e
~es, a respeito dos acontecimentos nesta região do mundo, exige uma profun
âa reflexão não só quanto aos motivos desta guerra ccimo, sobretudo, no to
cante aos meios de pôr um termo à brutalidade imperante. 

O herói nacional mexicano Benito Juarez certa vez afirmou que & uA 
verdadeira paz é o respeito ao-direito dos outros". O primeiro direito do ho
mem, enquanto indivíduo, é o de existir e, enquantO membro de uma comuni
dad: n~onal, é o de ver respeitada a identidade cultural e espiritual do gru
po. A liberdade no plano individual corresponde a autonomia e a autodeter
rninaç~o n? plano dos povos. Nada legitima que alguém seja expulso de seu 
lar nacronal, de seu solo pátrio, e se veja obrigado, por força das armas, a pe
rambular mundo afora, acampando, por obra de caridade, em solo estrangei
ro. Esta, entretanto, foi a triste sina reservada aos palestinos após a criação 
do Estado de Israel. 

. ~ movimento sionista tradicionalmente invoca um longínguo passado 
htstónco, que remonta há mais de 5.000 anos, bem como a brutalidade dos 
event~s _que redundaram na diãspora de seu povo para justificar pretensões 
excJusiv!stas sobre o território hoje ocupado e gOvernado pelos desceõdentes 
de Abraão. Revelam-nos, entretanto, os estudos arqueológicos mais abaliza
dos que a Palestina vem sendo habitada há pelo menos 10.000 anos. Estima
se que a cidade de JeriCó,- por exemplo, tomada pelos judeus no período que 
medeou entre o primeir6 e o Seg-undo milénio antes de Cristo, jâ se encontra
va cercada e murada há pelo menos 7.000 ailos. 

Os dados científiCos de quC dispomos na atualidade indicam que a popu
lação mais antiga que tenha sido possível identificar na região foram os ca
naanitas, estabelecidos naquelas paragens desde 3-.000 anos A.C. A fundação 
da cidade de Jerusalém, hoje objeto de tão acirradas disputas entre mulçuma
nos e hebreus, teria sido fundada por um príncipe de tribo canaanita, denomi
nado .. 0 Justo". O próprio velho testamento reconhece não ser a Palestina o 
território de origem do povo ju~aico. S_egundo registra o livro_ "Genesis", o 
Senhor teria ordenado a Abrãao de abandonar a região de Ur na Caldéia 
para ir se inslalar em Canaan, a terra fértil prometida ao seu p~vo (1:11:31): 
Os estudiosos da geografia antiga, por seu turno, afirmam ser a Caldéia uma 
parte da Siméria, província localizada no baixo vale d-0 Eufrates. ~ainda o li
vro sagrado que nos informa haverem os israelitas abandonados voluntaria
me.nte Canaan, em razão d~s condições adversas do local, e se dirigido para o 
Eg1to (I: 12: 10). Por volta de 1.200 A.C. regressam à Palestina (Canaan), e 
após haverem tomado a cidade de Jericó, dividem o território, hoje reivindi
cado, com os filisteus que, pai--seu turno, cori.trolavam a coSta mCridiÕnal e a 
planície marítima:, e, tamb§m, o_s fenícios, que controfa_Virit a Gitliléia_ Oci
dental. A versão bíblica, aiftda õ6ste particular, não é discrepante, pois reco
nhece que " ... os_ filhos ~e ls~ael moraram entre canaanitas, hititas, amoreus, 

- feneseus, hateus e }ebuseu_s ... ~.- (3:5:6). · 
Segun9,o relata o Professor Adolphe Lods na sua obra sobre as origens 

do estabelecimento hebraico na Palestina: 

''O povo de Israel, no períOdO-real, eia uma mistura de hebreus 
e capaanitas ... Nesta amalgamação, o elemento canaanita era, de 
longe, o mais numeroso ... Se!J.do mais ciVilizados, os canaa:nitas na
turalmente compeliam os recém-chegados a adotar sua cultura e, 
n_~se s~~tido, _pode-se dizer que os -c:ani:tariist~S cOnquistaram seus 
vencedores. Mas, por outro lado, os hebi-eUs poSsuíam e preserva
ram a c-onsciência de serem os cOnquistadores, tiveram êxito ao im
por sua estrutura social, seu nome, seu deus à população toda da 
Palestina." (Israel, des origines au milieu du VII e siécle- Ed. Al
bin - pg: 386 e seguintes.) 

. . Eyid:ncia--se, portãiito, CjuCTeivln~~caç_ões ~aseadas-apenas em pre~ensos 
d1rertos btstóricõs, .além de inconsistentes do ponto de vista legal, carece de 
respaldo fático no caso vertente. 

• 

• 

• 
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Mesmo depois da conquista militar, não foi iniriteri'upta a :Permanência 
do povo judeu na conturbada região do medi_te_rrâneo. DaVi fundou o primei
ro reino hebreu por volta de 1.000 A.C., filáS este durou menos de oito anos. 
Em 922 A.C., depois da morte de Salomão, fràgmentou-se ó~i"eino·em dois 
(Israel ao norte e Judá ao sul) vindo ambos a sucumbir ante as tropas assírias 
(721 A.C.) e babilônicas (587 A.C.) respectivamente. O historiador George 
Friedmann descreve o ocorrido em termos con-cisos: 

.. As doze tribos foram deportadas para o Cãucaso a Arrilênia 
e, em particular, a Babilónia: e com elas, o povo judeu na plenitude 
de sua existência cômo uma Comünidade simultânea étnica, nado.:: 
nal e religiosa também desapareceu ... " (The end of the Jewish Peo
ple? Ed. Doubleday - pãg. 266.) 

Por volta de 520-A.C.,_Cii'o, -rei da Pérsia, permitiu a volta de alguns ju
deus à região, que passaram a viver sob domínio persa, m3CCdónico e romano 
respectivamente. Houve revoltas importantes como a dos Macabeus contra 
os macedónios ( 167 A.C.) e posteriormente as tentativas de expulsar os roma
nos (entre 70 e 132 D.C~). todas, entretanto, fadadas ao insucesso. As lutas re
sultaram na perda de inúmeras vidas e finalmente na diâspora total. As atas 
da 5' Sessão da Assembléia Geral da ONU registram referência a obras de 
Benjamim de Tudela, peregrino medieval, que, em 1.170, encontrou apenas 
1.440 judeus em toda a Palestina e_ 9-e Mahma~ Gerondi que~em 1.267 f9i ca
paz de identificar apenas duas familias israelitas em Jerusalém. (Atas oficiais 
da 5• Sessão da Assembléia Geral, Suplemento M.G., Doe. ONU A/1286, 
pâg. 13.) As pesquisas levadas a efeito estão a revelar que a população de ori
gem judaica foi diminuta na região após a diáspora, sendo certo que por oca
sião da Declaração Balfour reconhecendo aos judeus o direito de um_ "lar naM 
cional" (1917) na região, representavam eles menos de 10%-da população to
tal da Palestina. 

Pode-se, portanto, concluir que a pretensão sionista, anteS-Oe runaar:Se 
em razões históricas, tem por base um suposto direito teocrático, pois- teria 
Jeová atribuído aos judeus aquela terra. 

Com o fim da Primeira Grande Guerra (_1918), o domínio turco sobre a 
Palestina chegou ao_ fim, tendo a Liga das Nações conferido ao Governo Bri
tânico um mandato para administrar a região. POr seu turno, a Organização 
SioniSta" Internacional pleiteava juntO à Conferência-de Paz de Paris (1919) 
que _as PotêncfãS Aliadas reconhecessem .. o título histórico do povo judeu 
sobre a Palestina e o direito dos Judeus de reconstituírem na Palestina seu Lar 
Nacional". 

As origens recentes do movimento remontam a 1896, quando o jornalis
ta austríaco Theodor Herzl publicou a obra "O Estado Judeu", preconizando 
a ocupação da Palestina por seu povo. As perseguíÇões fre"qiientes, os po
groms de que eram vítimas os judeus em toda a Europa e principalmente na 
Rússia, o clima de anti~semitismo selvagem cultivado pelas forças reacio
nãri'!( do velho continente forneceram o substrato político-social para a rei
vindicação que ganhou corpo após ser encampada pelo Congresso Nacional 
Israelita, ocorrido em Basilêia (Suíça); no final do século passado (1897). A 2 
de novembro de 1917, Arthur James Balfour, Ministro do Exterior britânico, 
endereçou a seguinte comunicação ao imporüúlte líder da Coinuriidade Ju
daica Lorde Rothschild: 

"Tenho muito prazer em transmitir-voS, efrffiOme do Governo 
de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia-para com as as
pirações judias sionistas, que foi submetida ao Gabinete e por ele 
aprovada. O Governo de Sua Majestade encara com favo_r o estabe
lecimento, na Palestina, de um Lar Nacional para o povo jud~u, e 
empregará seus maiores esforços para facilitar a consecução desse 
objetivo, ficando claramente entendido que nada serã feito -que pre
judique os direitos religiosos e civis- -das comunidades não-judias 
existentes na Palestina, ou os direitos e estatuto político de que go
zam os judeus em qualquer outro pais." 

·A imigração jUdia para a Palestina, que já apresenta·va alguma intensida
de em razão das aludidas perseguições, aumentou substancialmente após a 
garantia fornecida pelo Governo britânico. Enquanto no período de 1882 a 
1903 o número de imigrantes se situava na casa dos 20.000 (vinte mil),_entre 
1904 e 1914 jã atingia a ordem de 40.000 (quarenta mil). O movimento migra-
tório, a partir daí, cresce vertiginosamente em intensidade: - -- -

-entre 1919 e 1923 ............•...•..•...•..•.•..•.. 35.000. 
-entre 1924 e 1931 .......... ·~····· ................•.. 82.000 
-entre 1932 e 1938 ................................ 217.000 
-entre 1939 e 1945 ....................•...•........• 92.000 
-entre 1946 e 1948 ...........•....................... 61.000 
(Fonte: Israel Immigration et Croissance- Ed. Cujas-1963 

Autor S. H. Sitten.) 

A Comunidade judaica européia bem posicioriada economicamente fi
nanciou a implantação de inúmeras colónias agrfcolas, sendo que, às vésperas 
da I' Guerra- Mundial, jâ haviam 44 redutos implantados, reunindo um total 
de 12.000 pessoas numa extensão territorial de 44.00Q hectares. Como não 
poderia deixar de ser, o súbito e maciço influxo de populações alienígenas na 
região gerou, a princípio, descontentamento e, a seguir, hostilidade. Aqueles 
que pouco antes eram uma pequena minoria passaram, sUbitamente, a repre
sentar uma ameaça aos olhos dos nativos. Em 1920, toma a Inglaterra a ini· 
ciativa de elaborar um .. livro branco", procurando evitar a instalação de uma 
maioria não árabe na Palestina como forma de conter a inquietação reinante. 
Em 193g, assume o governo britâníco a decisão d_e efetivamente limitar a imi
gração judia, fixando em 75.000 o número ni.âximo de entradas para os 5 anos 
seguintes. Com a eclosão da II Guerra Mundial, entretanto, dâ-se uma onda 
de imigração clandestina maciça, o que perturba defiiiitivamente O equilíbrio 
étnico na região. Gradativamente, perdem os britânicos controle sobre a ad
ministração do território. Surgem organizações paramilitares de um lado e de 
outro_ marcando o que viria a ser o ínício de um estado de beligerância que 
dura hã mais de 40 anos. Em 1947, sentindo Londres a sua total incapacidade 
de contr_olar a situação, sobretudo num momento em que seus esforços esta
vam voltados para a reconstrução interila do pós-guerra, anunciou sua retira.: 
?a unilateriil a partir ~e 15 de maio de _l948. A partir de então caberia às 
Nações Unidas o encargo de dispor sObrC o futUro da Palestina. 

Em 20 de novembro de 1947, votou a Assembléia Gere! da ONU um pla
no de partilha do território que compreendia a criação de um Estado Judeu e 
de um Estado Árabe, ficando Jerusalém com status internacional. Entretanto, 
poucos meses apóS (14-5-48), Ben Gurion piodama unilateralmente a criação 
do Estado de Israel, fato que deflagrou um conflito de grandes proporções. 
Árabes e ingleses se uniram na tentativa de opor resistência às pretensões ex
clusivistasdosjudeus, mas resultaram derrotados, passando o território de Is
rael, que pela partilha da ONU deyeria ter 14.100 quilômetros quadrados, a 
ter 20~0_00 Km 2

• Desaparece assim o embrionário Estado Palestino, absorvido 
que foi pelos-judeus, joi-ctafiianos (região- da CisjOrdânia) e-egípcios (região de 
Gaza). Segundo estimativas, ã popUlação árabe da Palestina que antes da 
guerra de 1948 montava a L300.000, reduziu-se a cerca de 400.000. A partír 
daí sur_ge o problema dos refugiados (900.000), seres humanos desprovidos de 
casa, propriedade, cidadania e trabalho. 

A maioria árabe expulsa de suas terras encontrou refúgio provisório na 
região leste da Palestina (Cisjordânia), alguns se instalaram em Gaza e os de
mais foram para o Líbano ou a Síria. Quando a esperança de um retorno rá
pido dos refugiados aos seus lares foi perdida, a Assembléia: Geiill da ONU 
criou um organismo específico para ajudar os palestinos desalojados (UNR
WA). A resolução 194 (III), de 1948, que assegurou aos refugiados o direito 
de ..... retornar aos seus lares o mais rãpido possível e de viverem em paz com 
os seus vizinhos .. .'' ou então a receberem- u ... :-indenizações a título de com-
pensação pelos bens perdidos ou danificados ... " jamais foi ~espeitada. Estes 
seres humanost que hoje numericamente superam a casa dos 500.000, passa~ 
dos quase 35 anos do fim do Conflito inicial, permanecem vivendo em pre
cârias condições espalhados pelos quatro cantos do mundo. 

Ao longo dos anos foi tomando corpo a resistência palestina contra um 
estado de coisas que se revelava a cada dia mais insustentáveL Diversas orga
nizações emergiram no CurSá das décadas que se seguiram, cada qual com 
uma visão estratégica própria, mas· todas Com o objetivo comum de retorno à 
pátria. A mais conhf:Cida, AI Fatah, embora só tenha aparecido pubficamente 
pela primeira vez em 1959, originou-se da militância de líderes estudantis pa
lestinos no início da década. A entidade é integrada por indivíduos das mais 
variadas tendências políticas, sendo traço comUm o nacionalismo pan-ârabe. 
A Frente Popular para Libertação da Palestina emergiu do seio do Movimen
to Nacionalista Árabe no final da década de 1950. Suas principais façanhas 
militares ganharam notoriedade ínternacional após a gúerra do Yon Kipur 
(1967) quando resolveram recorrer a práticas guerrilheiras. A AI Saika repre
senta a parcela dos palestinos que se abrigaram sob a liderança do partido 
Baath, na Síria. Fortemente nacionalista, defende a necessidade da criação de 
~ Esta~od~ocrático na _Palestina. Já na década de 1970 surge a Frente 
Nacional Palestina dos Territórios OCupados COOJ. a finalidade Qe coordenar 
as atividades no interior dos territórios administrados por IsraeL 

Ao analisarmos as priitcipais entidades que congregam o povo palestino 
não poderíamos deixar de fazer menção àquela que se propõe a falar pelo 
conjunto delas e que ganhou maior notoriedade. Em 17 de janeiro de 1964, 
surgia no Cairo;- no âmbito de uma reunião de cúpula árabe, a Organização 
de Libertação da Palestina_. Ahm_ed Çhukegri, representante palestino na Liga 
Árabe, convoca para maio do -mesmo ano um "'Conselho Nacional Palesti
no", constituído por 14 membros, o qual vem a adotar a ••carta Nacional Pa-
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lestina", que proclama oficialmente ser objetívo das enti_dades congregadas li
bertar o solo pâtrio. Afé 1967, as atividades da_OLP permaneceram sujeitas, 
basicamente, à influência dos pafses _árabes, sobretudo Egito e Síria, A 
.. Güerra dos Seís Dias", entretaitto, cfetermiiioti. iimã-reformuiaçào eStratégí
ca, O movimento se torna mais -rã.dicaf em decorrência da ação deVastadora 
das tropas israelenses nos territórios frOnteiriços. A entidadê Sofre riilldanças 
estruturais e administrativas; pã.ssando as foiças que- idVõgav-am Uma SO
lução militú çiara o problema a assumirem crescente importância. Em -1969, 
Yasser Arafat assume a· presidência--do Comitê EXecutivo da OLP, que pãssà 
a ser integrado por li membros, sendo 4 do AI Fatah, 2 da Saika e 5 indepen
dentes. Em abril do mesmo ano, cria-se o .. Comando da Luta Armada dO 
Exército de Libertação Palestino" para supervisionar as atividades bélicas e 
exercer funções de polícia entre os I-efugiãdos do Líbano e da Jordâní3.: Nesta 
época, jã passam a iiltegrar a entidade, além deAI Fatah, Sáika -e a Fiente 
Democrática de Libertação da Palestina Árabe a FPLF e a Frente de Luta 
Popular Palestina. Como se vê, constitui a partir de então a OLP uma autên
tica federação de entidades empellhadas em restaurar os âireiiOS-do povo exi
lado. 

O massacre a que foram expostos os palestinos que se encontravam na 
Jordânia (1970) provocou um novo êxodo, desta feita para o Líbano. Em 
1974, quando da 12• Sessão do Conselho Nacional Palestino realizado no 
Cairo, ê adotadó um programa de lO pontos, que inclui a rejeíç3.o da Reso
lução 242 "da ONU - porque reconhece o Estado de Israel- e a opção de
clarada pela luta armada, tendo em vista inexistir outro carriinho para solu
cionar o problema palestino, Finalmente, em outubro do meSmo ano, a reu
nião de cúpula dos paises árabes reconheceu a OLP como .. único represen
tante legal do povo palestino, apto a estabelecer "uma autoridade nacional in
dependente em todo território palestino liberado". Em 13 de novembro de 
1974, Yasser Arafat é recebido pela Assembléia- Gefal das Nações Unidas 
onde pronuncia discurso memorável. No ano seguinte, a entidade ado ta a re
comendação 3.373/75 que reconhece à OLP o direito de participa-r;-em pê de 
igualdade, de todas as conferências de paz relativas ao Oriente Médio realiza
das sob os auspícios da ONU. 

Estes os principais dados históricos que revelam as raízes do problema. 
Ttata-se, efi1. suma, de uma luta fratricida porque todos são originários do 
tronco comum semita. Cada qual procura preservar a respectiva identidade 
nacional e cultural, sendo para tanto indispensável um território onde pos
sam exercer direitos soberanos. 

O mundo ocidental tem notórios interesses na região. Conquantó a- eSta
bilidade e a paz sejam desejâveis,-parece Que os principais governos qUe inte
grama .. Aliança Atlântica" pouco têm feito para impedir a política de terra 
arrazada propugnada pelos militares israelenses. A maciça exportação de ar
mas e equipamentos bélicos para a região tem contribuído significativamente 
para o agravamento das tensões. 

Os eventuais atentados terroristas atribuídos a grupos palestinos radicais 
não podem justificar a ferocidade dos ataques ordenad_os pelo Gabinete Be
gin contra a região sul do Líbano. Procedeu-se a um extermínio brutal e gene
ralizado de populações civis, vítTmas, inclusive, de artefatos condenados pelo 
direito internacional, tal como a bomba de fragmentação, a de_ fósforo e a de 
sucção, A obstinação do Governo liderado pelo Likud em eliminar fisicamen
te os palestinos lembra a condenável política adotada pelo nazi-fascismo ria 
década de 1930. Embora pouco possa o Brasil contribuir para· a solução do 
problema, cumpre-nos, por dever de consciência, denUnciar e repudiar as ati
tudes belicistas que, aparentemente, visam o genocídio de um povo, senão 
física, pelo menos culturalmente. 

O problema dos milhares de palestinos refugiadoS não pode ser ig"norado 
ou menosprezado. O Oriente Médio jamais terá paz e tranqUilidade enquanto 
uma solução justa e humana não for encontrada e esta terá que incluir neces
sariamente a criação de um Estado nacional para este sofrido povo. Não se 
pense que a mera expulsão dos palestinos do território do Líbano possa re
presentar um desfecho final para o assunto. Esta comunidade está cada -vez 
mais amargurada e ressentida, porque o mundo tem sido incapaz de se con
descender com seu trágico destino. A dureza e a inflexibilidade que têm mar
cado o posicionamento de Te! Aviv só encontram explicaçãO no irrestrito 
apoio que vem recebendo dos principais centroS ocidentais. AqUeles que de 
longa data vêm suprindo Israel com os meios materiais e financeirOs que tor:..: · 
nararn possível transformá-lo em um estado rico e poderoso, têm hoje o inar
redável dever de colaborar de forma eferiva na solução do problema palesti-
no. 

Entendemos justo e razoável que o povo judeu disponha de Um lar nado.; 
nal. Entretanto, o preço desta antiga aspiração israelita não pode ser o ex
termínio maciço e generalizado das populações alí radicadas hã milhares de 
anos. 

~m nome dos supr~mos valores consagrados na Declaração Universal 
dos Direitos do HQmem lanço, desta tribuna, urrl. Veemente apelo aos líderes 
das g_randes potêndas no sentido de que usem seu poderio para solucionar 
tão angustiante drama. 

Era o qqe tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (Pronuncia o se"guinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Para o administrador econôrnic_o-finan-ceiro é tã9 grave_ ficar fora de um 
mercado que C$tá subindo, quanto se prender a um mer_cado em baixa. 

No Brasil_çios últim_os anos-~ porém, esta lição primária-não tem servido 
para orientar a vida nacional. 

Vivemos sob a tormenta das indefmições~ onde providências são alterna
das a cada momento, quase sempre sem guardarem um mínimo de racionali
dade entre elas, 
_ Seja -por farta de criatiVidade. seja porqUe a dependê-nCia externa, deriva
~a âo-"modelo';, retirou aii~Õridade a quant~s. intername-nte~ administraram 
e administram os negóciOs púbficos, nos últimoS 18 anos, o fato mais do que 
evidente ê que a vida _do país padece do grave mal da incoerência, principal
merite por ser admini.Stradã-sem-lucid-ez, responsabilidade e sensibilidade. 

O descritério da centralização - único-- rDodo de fazer a vontade dos 
agentes do capitalismo transnacional, aos quais se entregou o_ "modelo" dito 
te~olqçionário- esse descritério responde pela falta de criatividade, como de 
responsabilidade. 

A insensibilidade_é parte indivisível do regime imposto em 64, que dela 
sempre fez praça. 

Qco_rre que no curso do processo infquo de centralização, os governantes 
jamais tiveram preocupações com a maioria sociaL 

Todos os seus cuidados, alêm da cega- obediência às ordens recebidas de 
fora, foram com a minoria qu~ lhes respalda a dependência, na qualidade de 
agente interna dos interesses externos. 

Na fase de lua-de-mel com os interesses estrangeiros, os governantes de
safiavam o povo a abrir os olhos para quanto ocorria lá fora, no -panorama 
internacional, afirmando que havia um mar de crises generalizadas, que se 
contrapunha ao verdadeiro mar_-de~rosas interno. 

- Tudo se devia- acentuavam- aos acertos do_ "modelo", superando 
com a inteligência de seus criadores e administradores, os gênios internacio
nais, ao colocarem a economia brasileira a salvo dos males incidentes sobre a 
economia mundial. 

E agora? 
Agora, a incoerêncüi ganhou novas dimensões, aumentando seu volume, 

ao pontO de explodir eln coilfissões púb-licas de fracaSso, mas sempre acusan
do a interferência de fatores externos sobre os magro~_resultados econômicos 
internos. 

Firmados sobre um .. sistema" de forças que jamais teve em conta o pen
samento da maioria nacional, os sucessivos governos da chamada revolução 
- uns mais, outros menos - têm mascarado o fracasso de suas gestões da 
coisa pública com a aceitação das críticas feitas aos tecnocratas e burocratas. 

Inclusive presentemente, neste período eleitoral, candidatos do PDS; a 
qualquer análise da realidade sofrida pela nação, aceitam a critica, desde que, 
espeitarpen_te, possam _transferir a responsabilidade peloS a tos criticados para 
a tecnoburocracia. 

O PDS parece querer convencer a opinião pUblica de que o Presidente 
Figueiredo estâ_ no governo mas não governa. 

Aliás, outro n-ão -é o empenho dos publicistas pessoais que amparam a 
imagem trôpega do General-Presidente, sempre apresentado como vítima de 
fatos sobre os quais não tem condições de influir, por serem oriundos da gra· 
ve crise que atinge a eConomia internacional. 

Se pudesse influir - dizem - a situação nacional seria bem outra. 
A h!- suspiram os candidatos do PDS- se não fossem os tecnocratas ... 
_Essa falácia não peg_a, porém. 
O povo brasileiro não es_tá ausente dos fatos políticos. 
Pelo contrário. Seu sofrimento, em todos os campos de atividades, tem 

dado ao brasileiro a plena consciência para identificação das responsabilida
des pelo que lhe impõem, para favorecimento Qa minoria privilegiada pelo 
poder. 

Não crê na propalada prevalência de tecnocratas sobre os ministros e 
destes sobre o Presidente, como não é mais possível crer, muito menos, que o 
Presidente sobreponha-se ao .. sistema", do qual é a face visível. 

No ''sistema" está a geratriz do sofrimento a que chegamos. 

.. 
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O General-Presidente é braço executante, mas, por isso mesmo, ta mbém 
réu, na corresponsabilidade inerente ao posto. 

Os Ministros dão forma aos objetiVos funestos dQ_ Hsistema", que lhes 
chegam sob a forma de determinações presidenCiais: -

Os tecnocratas, afinal, são tão-só, braços e pernas das prOvidências, a 
nível de pormenorização. 

Nada decidem, verdadeiramente. É certo, que aproveitam a faSe de irres
ponsabilidade para viver à larga, usando e abusando e, muitas vezes, nego
ciando, a autoridade que lhes é atribuída. 

Evidentemente, são iridispensávc!is ao '"modelo" imposto, diante da falta 
de condições de algumas autoridades para entenderem e executarem ordens 
que chegam de fora. 

Ao "sistema", porém, essa máscara é indiSpenSável. Usa-a para afastar 
as preocupações da sociedade brasileira do fundamental. Da mesma forma 
que os políticos protegidos pelas sombras governamentais, também dela se 
servem, .. dando os anéis para salvar os dedos", que efetivamente manipulam 
o poder, 

Aliás, a técnica já estâ sUrrada, de tanto que a empregam, e explica, em 
parte, a sucessão de sofistícados casuísmos, ao lado de espertezas primárias, 
com que o autoritarismo constrange a Nação, procurando deslocar os centros 
de interesse político da crise econômico-sacial determinada por seus erros, 
omissões e comprometimentos. 

Tudo, no entanto, resume-se em manter o que aí está-- -o -tal "modelo 
económico"- com o penhor da posse do poder ilegitimo, garantido, de fora 
pata dentro do País, pelo abastardamento de nossa soberania, que se afunda 
com o peso pesado de uma dívida de 80 bilhões de dólares, contrafda em mais 
de 95% pelos governos militares que se sucederam, de Castello a Figueire-do. 

Esse monstruoso volume de endividamento já consome, anualmente, 
com seus juros, taxas de segurança e corretagens, quase todo o valor global de 
nossas vendas no exterior. 

Agora- alerto a Nação- há evidentes sinais d_e que se gesta no ventre 
impuro da dependência do governo a interesse não brasileiros e pelos quais
e apenas por eles - criam toda a sorte de dificuldades à livre manifestação 
eleitoral do nosso povo - o afastamento combinado d_o Ministro Delfim 
Netto. 

Aliás, na desastrada reunião de candidatos a governadores do PDS, rea
lizada em agosto em Brasília, a política económica do Ministro Delfim Netto; 
foi alvo de sérias crítü5as que, pOr si só seriam motiVos mãis do" que suficientes 
para que o citado Ministro apresentasse sua renúncia. Como Se vê, são os 
próprios candidatos do PDS a peâir o afastarnentô do chefe da SEPLAN. 

No Rio Grande do Sul, os políticos pedessistas insistem, já coin desespe
ro, que Delfim Netto seja afastado, renuncie ou desapareça do cenário políti
co. 

Não resta a menor dúvida de que o tal fato, caso viesse a ser conCretiza
do, traria uma grande satisfação para- todo o povo brasileiro!!! 

Enganam-se, porém, os cérebros do Planalto se pensam enganar o povo 
com essas manobras casuístiCas, pois todo mundo sabe que o governo PretenM 
de reverter ao PDS o voto rural e, que, no campo, o Ministro Delfim Netto é 
espantalho. Assim, talvez essa Cilada esteja sendo tn;t.mada para fazer crer que 
as coisas vão mudar e o v_oto do interior pode ser dado ao PDS. 

É como vive a Nação. Vive vitimada por uma sucessão de artifícios, de 
mentiras e de pantominas. 

São pequeninos golpes, apenas para enganar a boa fé da nossa &ente; os 
grandes, só por milagre, chegam à luz do dia ... 

Ainda que a demissão de Delfim Netto fosse para valer, sigriificaria bem 
pouco, em termos de mudanças e de soluções, para a Crise -de empobrecimen-
to que pesa sobre os brasileiros. _ _ 

Por mais-1ri1Portante que seja, ou aparente sê-lo, Delfim Netto é apenas 
peça de uma engrenagem do "sistema", que o povo brasileiro democratica-
mente quer e vai desestabilizar e substituir. _ 

A simples mudança de nomes - sabemos todos - nada resolverá, se o 
Hsistema" continuar de joelhos, sempre pronto a fazer tudo quanto .. seus 
mestres mandarem", sejam eles incontentáveis aproveitadores internos ou ex
ternos. 

A Nação vem assistindo, como num pesadelo interminável, ao desfile ir
responsável de atos pequeninos, descaradamente impostos para a promoção 
da pretendida vitória eleitoral de seus serviçais. 

De engodo em engodo, de violência em violênCia, de mistificação em 
mistificação, defronta-se o povo com as providências d_o governo para al
cançar o propósito de descaracterizar as eleições próximas. 

A- trama que agora denuncio a todos os brasileiros, em especial aos do 
interiOf;-e, talvez, a última das cartas marcadas com que o ... sistema" joga o 
jogo eh!itoral: a falsa demissão do Ministro Delfim Netto. 

O governo preCísa compenetrar-se de que não gosa da confiança da 
maioria dos brasileiros, principalmente daqueles que vivem no meio rural ou 
daqueles que dele foram banidos, por absoluta falta de condições para a 
sobrevivência cOm um mínimo de dignidade.-

A participação dos 50% mais pobres do campo, na renda do pafs, que, 
em 1970, era de 22,4%, baixou para 14,9% em 1980. 

Os 5% mais ricos, que· detinham 23,7% da renda em 1970, aumentaram 
tal participação para 44,2%, em 1980. 

O I% milionãrio da ãrea rural passou de 10,5% em 1970, para 29,3% em 
1980, isto é, o dobro d_a participação dos 50% mais pobres. 

Estes dados do IBG E, que recolho do programa de apoio aos parlamen
tares, elaborado pela Fundação Pedroso Horta, do ~MDB. dão-nos a clara 
visão dos motivos pelos quais, em 18 anos, a chamada revolução jamais con
seguiu a credibilidade do nosso povo. 

Daí, por que ela-jamais teve um valor real ou sua palavra mereceu crédi
to; não por radicalismo da oposição popular, mas por seus próprios atos e pe
los efeitos desses atos sobre a vida dos brasileiros. 

Quem não.se recorda, por exemplo, das tantas vezes em que, pelo Minis
tro da Justiça e por préceres do PDS, o governo disse que o impedimento ao 
lh_rre. debate eleitoral seria levp.ntadQ_, CQm a substituição da L_ei Falcão por 
normas democráticas de procedimento? -

Pois agora, em programa de televisão, com uma revoltante- sem
cerimônia, o Ministro da Justiça, que pCio cargo a que se agarroU não mede 
sequer o conteúdo ético-moral de_ sy_as palavras, declarou que essa lei abomi
nável "não será alterada por falta de tempo". 

Pode continuar viaJando no avião presidencial, com numerosa comitiva, 
usar o rádio e a televisão, fazer comícios transmitidos por esses veículos de 
massa, hospedar-se com seu séquito, nababescamente; pode, enfim, usar os 
privilégios do cargo em benefício de alguns. 

Seríamos os primeiros a aplaudir essas viagens presidenciais e o empeM 
nho partidário qu_e_ ãSS1m elas expressariam, se foSsem pagas do próprio bolso 
ou CuSteadas pelo PDS. 

Do modo como se realizam, poréni, custe-ada:s pelos cofres federais, esta
duais e municipais, esbanjando recursos de uma Nação em crise, é exemplo 
-e péssimo exemplo de malversação dos dinheiros públicos. 

Vamos além. Para o Presidente, seus Ministros e assessores, a .. Lei Fal
cão" não existe. Dizem suas verdades particulares, mas impedem os brasilei~ 
ros de dizerem e ouvirem a verdade de todos. 

, Incapazes de, pelo menos, justifiçar-a -grave situação em que se encontra 
a Nação, fogem do debate democrático, por medo politico. 

Como pretender eleições democráticas, se a mordaça do autoritarismo 
continua impedindo o debate eleitoral? 

Alegar "falta de tempo" chega a ser um insulto à face do povo brasileiro. 
Ocorre, somente, o fato da minoria dominante ter medo da verdade e do 

poder da verqade contra os. postos por ela ocupados e os privilégios de que se 
cercam. 

- Essa desculpa esfarrapada joga por terra- sepulta em definitivo- o ju
ramento presidencial de fazer deste País uma democracia. -

O "sistenla" Sãbe que a liberdade de expressão, no curso da campanha 
eleitoral,_ desn~dará suas mazelas, trazendo à superfície provas de corrupção 
praticadas no seu interior, como desvendando a incompetência e -a depe-ndên
cia de seuS ageOtes a Ordens do capitalismo selVagem, resumido na trilateral. 

Com a "Lei Falcão", o Presidente da República pode continuar fazendo 
a campanha dos candidatos do PDS, financiado pelo dinheiro do povo. 

O Ministro Chefe do Gabinete Civil, professor de Direito, vem a públi
c_o, em socorro de seu colega da Justiça, para declarar, literalmente, que ••o 
governo não pensa em "mudar a Lei Falcão, porque não é essencial para as 
eleições''. 

O ·absurdo chesa às raias do ridículo. 
Como afirmar, num processo que se enfatiza como democrâticO; que a liM 

vre comunicação entre eleitores e candidatos não é da maior essencialidade? 
E isto no século das <::;omuniCaçõe!:l e referindo-se a veículos essencial

mente de massa. 
Faço minhas as palavras do editorial do Jornal do Brasil de 26 do correnM 

te, quando, sob o título mais do que expressivo de "lixo autoritârio", comen
tou: "mais uma vez fica evidenciado que o caminho do Brasil_ para a demo
Ceada tem excesso de obstáculos. A campanha eleitoral devia ter sido previa
mente desobstruída do mo_nturo de normas que inibem os candidatos e irri-

- ta"ni os eleitores. Nunca se viu- e não se verã em re2ime com um mínimo de 
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condições para ser considerado democrático - uma campanha sem propa
ganda. 

A visão estreita gerã:da pelas medidas sempre e cada vez mais restritivas 
refletem, no fundo, uma vontade de não fazer eleições. Ou, quando não é 
possível evitá-las, embaraçar ao máximo a ação dos adversários. 

É o que se tem vistó-até agora, no aparente comportam-eiúo das ambigOi- -
dades oficiaisn. 

De evidente oportunidade, este editorial, de onde retirei os dois trechos 
citados, resume, em seu título, quanto pensa a sociedade brasileira sobre a 
.. Lei Falcão": ••Lixo autorítárió", e como se antecipando ao que vida a decla
rar, com a mais inCompreensível irresponsabilidade jurídica~ o professor de 
Direito e Ministro Chefe da Casa Civil do General-Presidente, o editorialista 
conclui: " ... é melhor não ter normas do que confiar à restrição antídemocrá,;. 
tica uma garantia que só a liberdade, com sua inseparàvel responsabilidade, 
pode garantir a uma Nação âvida de reencontrar sua identidade política". 

Mas não somente o tradicional JB. todos os jornais, diuiâiJ vOz_ aos bra
sileiros, dizem a mesma coisa. 

Tenho certeza, porém, de que todas essas artimanhas serão inúteis. 
O povo brasileíro está conscierttiz3do de que, como está, o Brasil não 

pode continuai'. 
O "sistema" teve 18 anos para dai- solução aos problemas nacionais. 

Não deu; antes os agravou, conduzindo o pais pelos caminhos tumultuados 
da desarticulação interna de todos os seus setores de produção, vitimando o 
povo com a exploração das forças desumani7..adas e desumanizadoras do ca
pitalismo multinaciOnal, que se cevaram em no~sa riqueza, com nosso em-
pobrecimento. -

É um velho dito popular, mas vale repeti-lo; .. contra fatos, não há argu
mentos". 

Os fatos estão ai, à visfa de todos, no sofrimento de todos. 
Contra eles é que o povo brasileiro está mobilizado e vai votar a 15 de 

novembro. 
Votará para mudar,jâ, agora, a face escura desta situação que não mere

cemos, pelo valor do trabalho de todos os brasileiros e pelas potencialidades 
materiais do Brasil. 

Este é, Senhor Presidente e Senhores Senadores, o sentido do alerta que 
me senti no dever de formular à Nação, ao temer que se trame nos subterrâ
neos do Planalto a falsa demissão do Ministro Delfim Nettri, com o propósito 
de engabelar a opiníão políiica do homem do campo, para o qual- repito
o Ministro Delfim é um verdadeiro espantalho, assumindo como assume a 
paternidade de todas as injustiças socíaiS que lhe são ditadas pelo."sistema", 
através de determinações do General Figueiredo. 

Perderão tempo, entretanto. O meio rural evoluiu. Aprendeu, com osso
frimentos que lhe foram impostos. Haja vista a recente decisão do cooperati
vismo gaúcho, posicionando-se politicamente diante do quadro, sem horizon
te, bosquejado pelo governo. 

A consciência do brasileiro é, hoje, bem mais arguta e embasada, do que 
a inconsciência do arbítrio que somente quer manter seus poderes, mesmo à 
revelia da Nação. 

O povo brasileiro, pelo contrário, quer mudar e vai mudar. 
Chegou a hora do _yoto e, por maiores que sejam as dificuldades criadas, 

o povo entende de voto; os ditadores, não. 
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr to)- Antes de dar início· à Ordem 
do Dia a Pre:Sídéncia comunica ao Plenário que, por lapso, consta do Item 
7 o Projeto de Resolução nO? 14, de 1982, aprovado na noite de ontem. Assim 
sendo, solicito aos Srs. Senadores não seja o referido projeto levado em 
consideração. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno úriico, do Projeto de Re_solução n9 99-; de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como _co_nclusão 
de seu Parecer n9 673, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado 
de Santa Catarina a eleVar em Cr$ 966.300.000,00 (nóvecentos e 
sessenta e seis milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 674, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade eju

ridicidade. 

A discussão da matéria foi encerrada em 4 de janei'ro de 1982. 

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra, pela or-
dem, ao nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Houve um equívoco na Secretaria da Mesa, não incluindo o Projeto de 
Resolução n9 107, de 1982. Pediríã:" a V. Ex• que mandasse retificar esse 
equívoco, incluindo--o na Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• será atendido. Ape
nas solicito a V. Ex'- qu_e faça o seu- requerimento por escrito a fim de que 
seja providenci<ido. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu vou atender V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em votação o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso --Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Tem a palavra o nobre Sena
dor Dirceu Cardoso, _para encanlinhar i Votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Depois do trem da alegria de ontem à noite, em que Estados e municí
pios seencarapitaram na liberação do Senado e conseguiram um montante 
de 76 bilhões de cruzeiros de empréstimos e de 480 milhões de dólares, que 
perfazem um montante global de 96 bilhões de cruzeiros, dez vezes o que a 
Cása-da Moeda emitiu durante o ano de 1982- em oito meses de operação 
emitii.C9-bilhões. O Senado, na sua liberalidade, no seu patriotisrrío liberou 
nessa noite fatídica de ontem, a- mã:ís Cara noite da História do Senado, li
berou o Senado-- repito- 96 bilhões de cruzeiros de uma vez só, de um 
jato só, dez vezes o que a Casa da Moeda levou oito meses para cunhar essa 
moeda. Portanto, Sr. Presidente, reatamos o fio das benesses que o Senado 
está derramando sobre os Estados e municípios. 

Abre a nossa pauta de hoje o Estado de Santa Catarina com um em
préstimo de 966 milhões e 300 init cruzeiros, destinados a dois hospitais, o 
Hospital Regional São José e o Hospital de Chapecó. Sr. Presidente, é uma 
obr_a meritória, um hospital, mas, hoje, relatei aqui, que assisti no último 
domingo, num pequeno município, a inauguração de um hospital com ter
reno adquirido pela prefeitura, a construção feita pela prefeitura, equipa
do pela prefeitura com 70 leitos, exclusivamente às _expensas da prefeitura, 
sem nenhum recurso do Estado e do Governo Federal. Mas isso é lá no Es
tado do Espírito Santo. Em SaÍ1.t3. Catarina, portanto, os empréstimos 
destinam-se a dois hospitais que serão feitos com recursos federais, em
prestados ao Estado de Santa Catarina. Sr. Presidente, a c~rga inflacio
nária que o SenadO despejou ontem no Brasil Só daquf·a dois meses o povo 
vai começar a sentir. "Jogamos em circulação 96 bilhões de cruzeiros que 
daqui a dois meses vãg pesar na circulação. Na hora em que o povo estiver 
convocado para votar a gasolina já estará com o preço aumentado, os géne
ros comprados pela hora da morte, e tudo mais encarecido, porque a carga 
inflacionária de noventa e seis bilhões de cruzeiros estarâ, então, computa
dorizada daqui a dois meses, daqui a sessenta ou noventa dias. 

Sr. Presidente, Santa Catarina está com este projeto desde junho de 
1981, e a Liderança do Governo, que conseguiu passar todos os projetes de 
emp~ésti!llos ao Estado do Ceará, não foSSe o nobre Líder do Governo cea
rense, o Ceará, Sr. Presidente, já a biscoitou 300 milhões de dólares, e on
tem o Ceará obteve 251 milhões de cruzeiros e 50 milhões de dólares. O Es
tado do Ceará, terra natal do V ice-Líder do Governo José Lins. 

Portanto, Sr. Presidente, Santa Catarina, que já estava na cabeça da 
pauta muita vezes, foi passada para hoje porq1,1e na frent.e _P<l:Ssaram os 
g-randes _Estados: São Paulo, Minas Gerais, Estado do Rio, Rio Grande do 
Sul, Ceará, Pernambuco, e assim por diante. 

Ass'im, Sr. P~esidente, com esta intro_d~ção, que~o dizer que o emprés
timo de Santa Catarina, embora se destine a dois hospitais regionais, em
bora tenha sido discriminado Santa Catarina com relação aos outros Esta
dos, tenha passado somente para hoje, embora todas es~as circunstâncias, 
eu votõ contra e vou requerer verificação. Mas, quero dizer a V. Ex• que se 
nós repetirmos o tfein de alegria que passou neste plenário ontem, com sor
risos e abraços, combinações e concha vos- e concha vos - um votou o 

... 

• 
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empréstimo do outro_Q _outro votou o empréstimo dele; foi negociado isso 
aqui, isso sem fronteiras partidárias, desrespeitaram tudo tsso, queriam os 

interesses dos Estados. 
Portanto, Sr. Presidente, contra, e vo-u requerer verificação de quo~ 

rum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O Sr. Dirceu Car-doso- Requeiro verificação de número, Sr. Presi

dente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr to)- Vai-se proceder à verifíCriÇão 
de votação solicitada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. Entretanto, não 
há em plenário o quorum para votação, vistO que há menos de 34 Srs. Se
nadores presentes. 

De acordo com o Regimento- Interno, vou suspender a sessão por 10 
minutos, fazendo soar a campainha para a chamada dos Srs. Senadores 
que estão em seus gabinetes, a fim de procedermo5 à vota_ção definüiva. 

Está susperisa a sessão. 

(Suspensa às 12 horas e 25 niinutos-:a ússãó-"é áui5áia às 12 
horas e 32 Jninutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos PôrtO) - Está reaberta _a ses_sào. 
Vai-se proceder à votação. 
Solicito aos nobres Srs. Senadores ocupem seus lugares. 
Vou colher o voto dos Srs. Líderes. 
Como vota o Sr, Líder do PDS? 

O SR. JOSf: LINS (Líder do PDS)- Sim.-

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Como vota o Sr. Líder do 
PMDB'/ 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Líder do PMDB)- Quest~o _aber· 
ta. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)-Os líderes dos demais parti
dos se encontram ausentes. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votacào.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurem a- Benedito Fétteira- Bernardino Viana- Dulce 

Braga- Eunice M ichiles- Jorge Kalume- José Lins- José Sarney
Jutahy Magalhães- Lenoir Vasg_as -:-_Lourival ~aptista- Luiz Caval
cante- Luiz Freire- Martins Filho- Moacyr Duarte ~Pedro Simon 
- Raimundo Parente - Tarsu Dutra. 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Dirceu Cardoso - Paulo_ B_rQssard_. 
ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Henrique Santillo- Passus Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr to)- Vou proclamar o resultado. 
Votaram Sim 18 Senadores; Não 2. Houve 2 abstenções. 
Para efeito de quorum, o Senador Jarbas Passarinho e o Senador Gil-

van Rocha. 
Total: 24 Srs. Senadores~ 
Não há número. 
As matérias constantes da pauta de hoje e-m fase de votação fícam 

adiadas. 

São os seguintes os ltens cuja apreciação jtca'tidiãdii.;-

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 110, de 198 I (a
presentado pela Comissão de Economia çornQ conclusão de seu P~recer n~' 
732, de 1981 ), que autoriza a Prefeiturã Municipal de São José dos __ Cam
pos (SP) a elevar em Cr$1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete mi· 
Ihões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e s~_te_ cruzeiros __ e sessenta e 
oito centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 733 e 734, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidad<:: ejuridicídade; 

-de Munidpids, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nt:~ 115, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n<~ 
763, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina u reali
zar operação de empréstimo externo, no v_alor de USS 50,000,000.00_(cin
qüenta milhões de dólares norte-americanos) destinada ao programa de 
in_\'_cstimento do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 764, de 1981, da Comissão: 
----:-de Constituição e Justiça, pela constilucionalidadc cjuridicidad_c. 

4 

Votação, em-turilo-úri.ico, do Projeto de Resolução n'~ 126, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia: como conclusão de seu Parecer n° 

--793, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal deAlagoinhas (BA) a 
elevar em Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa e sete milhões, qua· 
tro_centos _e noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua divida consoli
dada, tendo 

PARECERES, sob n•s 794,795, 1.348, 1.349 e 1.350, de 1981. das C o. 
mis®es: 

-de-Constituição i!JuStica, JP profiiincitúizento: pela constitucionali
dade ejurTdicidade do ProjetO, Com voto VeriCído dO Sen-ador Hugo -Rtúllos; 
2r> pronunclamento: peJa cons-tffuciorialidade ejuridictdade da emenda de 
plenário e da subemenda da Comissão de Economia, com voto vencido do 
Senador Hugo Ramos; 

-de Afunidpios, /f' pronunciamento: favorável ao projeto; 2f' pronun
ciame-nto.~ favorável à emenda de plenárijo e à subcmcnda oferecida pela 
Comissão de Economia; e 

-de Ec.'vnomia, 2f' Prátzliridamento: favorável à emenda de Plenário 
com subemenda que apresenta. 

VOtação, em turno" único, do Projeto de Resolução n\) 202, de 1981 (<;~.-_ 
presentado Pela ComisSãO- de -Finanças coino oonc]usào de SCJ.l P<).recc,r Il~ .. 
1.207, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar 
empréstimo externo; ho Valor de USS 50,000,000.00 (cinqücnta milhões de 
dólares norte-americanos), destinado ao II Plano de Mct;,ts Govcr.namen
tais - PLAM EG 11 - 79(83. tendo 

PARECER, sob n' 1.208, de 1981, da Comissão: 
-de CoústitiiiCdo f! Jusliça,""pe1a ·constitucionalidade ejuridícidadc. 

6 

Votação, em -futnO __ úníco; do _Projeto de Resolução n"' 241, de 1981 {a· 
presentado pela Comissão de Finanças COn:JO _conclusão de seu Parecer n(,> 
I )45, de _1981 ), que aU:torizi:t a Pref~it~ra M_ul"!_ícipal de Manaus a realizar 
ope;ração 9e empréstimo ex_terno, no valor deUS$ 1~\000,000.00 (dez mi~ 
lhões de dólares norte-american'!s) destinada a programação de investi
mentos naquele município, tendo 

PARECERES, sob n's 1.346 e 1.347, de 198.1, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, 

com vo_to vencido do Senador_Hugo Ramos; e 
--de .A-funicfpios, favorável. 

7 

Votação, em turno Li nico, do Projeto de Resolução n9 _1 14, de 1982 {a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusUo _de seu_ Parecer o\' 
565, de 1982), que autoriza o Governo_do Estado de Goiás a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de uss so.oaa.aoo·.oo (cinqüenta 
milhões de dólares), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural 
Integrado, M-ineraÇão e Infra-estrutura Econômica, naquele Estado, tendo 
PARECER, sob n• 566, de 1982, da Comissão: 

-di! Co~stituiçào e Justiça, pela -~nsti~ucionalida_de ~ jurídicidadc. 

O SR. PRÉSIDENtE (Passos Pôrto)- Item 8: 

Discussão, em _turno único, do Projeto de Re~lução n'~ 162, 
d~ 1981 (apresent9-do J?Cia_ Comissão de Econort~ia como conclu
são de seu Parecer n'~ 996, de 1-98 I), que autoriza O Qoverno do Es
tado de Pernambuco a elevar em CrS 246.000.000,00 (duzentos e 
quarenta e seis milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 
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PARECER, sob no 997, de 1981, da Comissão: 
-de ConstituiçãO e :Justiça, pela constituctonalidade cjuri-

dicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fiCa adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 9: 

Discus_são, em turno único, do Projeto de Resolução n"' USO, 
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conClUsão 
de seu Parecer n'il 1.089, ât! 1981, com -voto vencido do Senador Jo
sé Fragelli), que autoriza o Governo do Estado do Piauí a contra
tar empréstimo externo, no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez mi
lhões de dólares norte-americanos), destinado ao Programa de In
vestimentos do Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.090, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuri

dicidade, com- voto vencido dos Senadores Lázaro sarboza- e 
Hugo Ramos. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada. 
A vOtação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução_ nll 186, 
de 1981 (apresentado pela Comissão de Eoonámia, como conclu
são de seu Parecer n9 1.104, de 1981 ), que autoriza o Governo do 
Estado de Santa Catarina a elevar em CrJ 164.304.500,00 (cento_ e 
sessenta e quatro milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos 
cruzeiros} o montante de sua dívida coitsolídada, tendo 

PARECER, sob n• 1.105, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuri-

dicidade, com voto vencido do SenadOr HUgO Ramos. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item II: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nll 211, 
de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclu
são de seu Parecer n9 1.247, de 1981 ), que- autoriza a Prefeitura 
Municipal de Votorantim (SP) a elevar em Cr$ 57.964.717,30 
(cinqUenta e sete milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, se
tecentos e dezessete cruzeiros e trinta centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.248 e 1.249, de 1981, das Comissões: 
- de Co,/stituição é Justiça, pela constitucionaHdade e juri

dicidade; e 
- de AJunicipios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 12: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nll 212, 
de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclu
são de seu Parecer n9 1.250, de 1981), que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Caçador (SC) a elevar em Cr$ 22.192.()00,00~ (vinte 
e dois milhões, cento _e noventa e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.251 e 1.252, de 1981, das Comissões: 
-de Conúltuição e Justiça, pela constitucionalidade ejuri

dicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada. 
A votação fica a:diada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE Passos Pôrto) - Item 13: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 223, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Finan·ças· como conClusão de 
seu Parecer n'i' 1.280, de 1981) que autoriza o Governo dO Estado de 
Sergipe a contratar emprésümo externo,- no valOr de US$ 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos) destinado 
ao Programa de Investimentos do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.281, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonaiidade ejurídici-

dade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica- adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 14: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 233, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Econolnia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.309, de 1982) que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Jo~aquim (SC) a alevar em Cr$ 15.126.000,00 (quinze milhões 
e cento e vinte e seis mil cruzeir_os) o moritante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.310 e 1.311, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Munidpios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrlo) - Item 15: 

Discussão-, 'em tu~~O ~ú!licó,--do ProjetO de Resolução n~' 234, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de 
seu Parecer n~' 1.312, de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Joaquim (SC) a a levar em CrS 43.600.000,00 (quarenta e trêz 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob no 1.313 e 1.314, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici· 

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favoráveL 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 16: 

Discussão, em turno úriico, _-do Projeto de Resolução n9 235, de 
1981 (apresentado pela COmissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n<? 1.315, de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Timb6 TSCf a--eleVar enl -Cr$ 35.992.260,00 (trirtta e cinco mi
lhões, novencentos e noventa e dois mil e duzentos e sessenta cruzei~ 
ros) o montante de sua d_ivida conso_lidada, tendo 

PARECER, sob n•s 1.316 e 1.317, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela colisfífucionalidade ejuridici

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira "discuti-lo, declaro encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 17: 

DíscusSão, em turno úrlko, do Projeto de Resolução n'? 238, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer nll 1.323, de 1981) que autoriza o Governo do Estado de 
Alagoas a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
_USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), des
tinada a Programas de Investimento daquele Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.324, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici-

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

•-

• 

• 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 18: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9_244, de 
1981 {apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n9 1.384, de 1981), que autoriza o Governo do Estado da 
Bahía a contratar operação de empréstimo externo, ·no valor de US:S 
60,000,000.00_(sesse_ota_mjJhões de dólares norte~ameritanos) desti
nada a diversos Programas de Desenvolvimento naquele Estado, 
tendo 

PARECER. nob n' 1.385, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Jus7iça, ffela constituciOnãlidade ejuridici-

dade. 

Em discussão o projeto. (Paula.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 19: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 246, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Finanças cárno ·con-cltisão de 
seu Parecer n9 1388, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a contratar operação de empréstimo externo, no valor 
de US$ 55,000,000.00 (ciriqüenta e cincO milhões de dólares norte~ 
americanos) destinada a Programas de Investimentos do Estado, 
tendo 

PARECER, sob n' 1.389, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

Em discussão o projeto (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, dec\aro~a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Ite111. ~0_: _ 

Discussã.o, em turno único, do Projeto de Resolução n9 260, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Fina_n_ç_as cºmº- coqc:lusão_de 
seu Parecer n91.433, de 1981), que autoríza o GoVe-rnO- do Estado de 
Minas Gerais a realizar operação de emprêstimo externo, no valor 
de US$ 50,000,000;00 (cinqUenta milhões de dôlares norte· 
americanos), destinada ao Programa de Investimentos para o 
exercício de 1982, tendo 

PARECER, sob n' 1.434, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela c_onstitucionalidade e juridici-

dade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --,Item 21: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 263, de 
i 98 i (apresenta-dõ pela- Coiníssãcfde Economia--eomc--eondusão de 
seu Parecer n9 1.443, de 1981), que autoriza a-Prefeitura Municipal 
de Mara Rosa (GO) a elevar em Cri 19.241.600,00 (dezenove mi
lhões, duzentos e quarenta e um mil e seiscentos_ cruzeiro~) o_mon~ . 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.444 e 1.445, de J9g[, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOn-alidade e juridici

dade; e 
-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.} 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a_ en_cerrada._ 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) .,-Item 22: 

Discussão, em turno único, do_&_ojetQ de_ Resolução n9 7, de 
1982 (apresentado pela Comissão~de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 22, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso a elevar em Cr$ 7.296,572.730,40 (sete bilhões, duzen
tos e noventa e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecen
tos e trinta cruzeiros e quarenta centavOs) 6 montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 23, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o projeto (Pausa.) 

Não hayendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação tica_adiad~ por falta de q_uorum. _ 

O SR. PRESIDE:"<TE (Passos Pôrto)- Item 23: 

Discussão, em turno único, do Projeto de ResoluÇão nv 22, de 
1982 (apresentado pela Comissão de E..:.onomia como conclusão 
de seu Parecer n"' 129, de 1982), que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio Grande do Piauí (PI) a elevar em Cr$ 3.619.000,00 (três 
milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consoÜdada, tendo 

PARECERES. sob n•s 130 e 131, de 1982, das Comissões: 
-de Consrituiçào e Justiça_,_ pela constitucionalidade cjurl-

dicidade; e · -- ~ -

...... de Municfpios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, dedaro-a encerrada. 
A votação fica -adiada _por falta de quorum." 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 24: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 46, de 
1982 (àpresentado pela Comissão de Economia como conclusão 
de seu Parecer n9 293, de 1982), que aUtoriza a Prefeitura Munici
pal de Palmitos (SC) a elevar em Cri 59.270.108,58 (cinqUenta e 
nove milhões, duzentos e setenta mll, cento e oito cruzeiros e cin
qüenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 294 e 295, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justl(a, pela constitucionalidade ejuri

dicidade, corri voto veilcido do "Senador DirCeu Cardoso; e 
-de Munidpios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Pa_ssos Pôrto) - !tem 25: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 63, de 
1982 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão 
de seu Parecer n'~' 358, de 19.82), que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Miguel do Oestes (SC) a elevar em CrS 149.999.653,53 
(cento e quarenta e nove milhões, nove_centos e noventa e nove 
mil, seiscentos e cinqüenta e três cruzeiros e cinqUenta e três cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 359 e 360, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade_ejuri-

dicidade; e_ · -

___ _ --:-:- -~e_M_ld_f!ir;íp}os,_ favq_ráveJ, __ 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
N_&o Jhavendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A- Votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- !tem 26: 

Discussão, em furno único, do Proje_to_d_eResolução n964, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como cOflCiusão 
de seu Parecer n~' 361, de 1982)_, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José do Cedro (SC) a elevar em Cr$ 3.966.000,00 (trés 
milhões, novecentos e sessenta e seis mil cruzeiros) o montante de 

-sua dívida consolidada, tendo 
PARECERES. sob n•s 362 e 363, de 1982, das Comissões: 
-"-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuri

dicidade; _e . 
-de Munidpios, favorável. 

~m discussão o projeto. (Pausei.} 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fiCa adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 27: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 65, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão 
de-seu Parecer n9 364, de 1982), que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José do Cedro (SC) a elevar em Cr$ 6.711.000,00 (seis 
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milhões, setecentos e onze mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 365 e 366, de 1982, das Comissões: 
-de Cónstitutçào e Justiça, pela constitucionalidade e juri

dicidade; e 
- de Munic!pios, favorável. 

Em discussão q projetO. ( P"ausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 28: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 66, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia coroo conclusão 
de seu Parecer n'i' 367, de 1982), que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Caçador (SC) a elevar em Cr$ 5.447.000,00 (cinco milhões, 
quatrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 368 e 369, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuri

dicidade; e 
- de Municfpios, favorãvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica -adíada Por falta de quoru_m. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 29: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão 
de seu Parecer n<? 370, de 1982), que autoriza o Governo do Estado 
de Santa Catarina a elevar em Cr$ 55.527.500,00 (cinqUenta e 
cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 371, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuri-

dicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- !tom 30:~ 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 76, de 
1982 (apresentado pela Comissão-de Economia" corno conclusão 
de seu Parecer n~' 394, de 1982), que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Salvador (BA) a elevar em Cr$ 782.884.600,00 (setecentos e 
oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e seiscen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 32: 

Discussão, em turno único, do Projeto de ReSolução n'i' 84, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão 
de seu Parecer n'? 450, de 1982), que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a elevar em Cr$ 1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e 
quarenta e um milhões, cinqUenta e cinco mil, duzentos e sessen
ta e dois cruzeiros e oito éehtavos) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECER, sob n' 451, de 1982, da Comissão: 
.-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri-

dicjdade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) c:_ Item 33: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 85, de 
198:2 (apresentadO pela ComissãO de EconOmia como conclusão 
de seu Parecer n~' 452, de 1982), que autoriza o Governo do Estado 
deGciás_a elevar em Cr$ 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e 
um milhões e seiscentos mil cruzeiros) o mOntante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 453, de 1982, da Comissão: 
- de Constituição e JustiçiJ, pela constitucionalidade e juri-

dicidade com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 

Em dis.cussão o projeto. (Pausa.) 
Não haVendo qu.em queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 34: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 131, 
de 1982 (apresentado pela Comissão de EconOmia como conclu
são de seu Parecer n'? 656, de 1982), que autoriza a Prefeitura M u
nic:ipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e 
dezoito milhões e noventa e quatro mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 657 e 658, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalídade ejuri

dicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

Em discussão o ·proJetei. (PauSa.) 

PARECERES, sob n•s 395 e 396, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalida-de ejuri--

dicidade; e 

Não havendo· quem· queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
~ votaçãó fiCa adiadª por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE~ (Passos Pôrto)- Item 35: 

Discussão, em primeiro turno, do ProjetO de Lei do Senado n'i' 
16, de 1980, de autoria do Senador Murilo B_1daró, que permite às 
empresas contarem em dobro as despesas tributáveis efetuadas 
com o emprego de estudantes universítâriós, tendo 

- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 31: 

Discussão, em turno único, do ProjetO áeR.es.olução n~' 79, de 
1982 (apresentado pela comissão de F'irianças corria conclusão de 
seu Parecer n9 420, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Rio Claro (SP) a- contratar operação de empréstimo externo no 
valor de US$ !0,000,000.00 (dez milhÕes· de dóhlres norte· 
americanos) destinada a implantação de obras prioritárias na-
quele município, tendo - -

PARECERES, sob n•s 421 e 422, de 1982, das Comjssões: 
-de Constituição e Justiça, p-ela constitUcionalidade ejuri

dicidade, com voto vencido dos Senadores Dirceu Cardoso e Lá-
zaro Barboza; e 

- de Municípios, ra\iQfãvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

PARECERES, sob n•s 84 a 86, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e justiça, pela constitucionalidade e juri

dicidade; 
- de Economia, favorável ao Projeto, com Emenda que 

apresenta de n<? I-CE; e 
- de Finanças, favorãvel ao Projeto e à Emenda da Comis-

são de Economia. 

Em discussão o projetO". (Pausa.) 
Não havendo quem queira discúti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adia9a por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência convoca ses
são conjunta a fea:Iízaf-se hoje, às 19:00 hOras, no plenário da Câmara dos 
Deputadç:ts, destinada à leitura da Mensagem n9 97, de 1982-CN, referente 
ao Projeto de Lei n<? 26, de 1982-CN, que estima a Receita e fixa a Despesa 
àa União para o eXercício finanCeiro ae 1983. 

.. 

• 

.. 

• 

• 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Naoa mais havcnoo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão o_rdinãria a 
realizar-se hoje às 14 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução nç ~2. de 198' (a
presentado pela Comissão de Finanças co·mo conclusão de s_eu Parecer n9 
1.207, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar 
empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqui.ienta milhões 
de dólares norte-americanos, destinado ao II Plano de Metas Governamen
tais - PLAM EG II - 79/83, tendo 

PARECERES, sob n' 1.208, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justlça, -pela constitucionafídade e juridicidade. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 232, de 1981 (a
presentado pela ComísSão de EConomia como conClusão de seu Parecer n9 
1.306, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipãfde Betim (MG) a ele
var em Cr$ 875.103.660,51 (oitocentos e setenta e cinco milhões, centO e 
três mil, seiscentos e sessenta cruzeiros e cinqUenta e um centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.307 e 1.308, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do SenadOr Hugo Ramos; ~ 
-de .Municfpios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de ResofUçào n<? 241, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças corno conclusão de seu Parecer n9 
1.345, de 1981), que autotiza a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez mi
lhões de dólares norte-americanos) destinada a programaçãO de iõv-eSti
mentos naquele município, tendo 

PARECERES, sob n's 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicida~ 

de, com voto vencido _do Senador Hugo Ramos; e 
--de Munidpios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 245, de 198 I (a
pres-entado pela Coniissão de Finanças corno conclusão de seu Parecer n9 
1.386, de 1981 ), que autoriza o GOverno do Estado do Rio Grande do Sul a 
realizar operação de empréstimo· externo no valor deUS$ llO,OOO,OOO.OO 
(cento e dez milhões de dólares noite-americanos) destinado ao programa 
de obras viárias e ligações troncais daquele EStado, fendo 

PARECER, soh_n,-1.387, de 1981, da Comissão 
-de Constituiçêio e JuStl{·a. Pela constitucionalidade ejuridicidade. 

5 

Votação, em turno único, do_ Projeto de Resolução n9 107, de 1982-(a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
549, de 1982), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a con
tratar empréstimo externo, no valor deUS$ 40,000,000:00 (quarenta mi~ 
lhões de dólares norte-americanos) destinado ao -programa de inVestimen
tos _urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitueiõlfãlidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
--de Municípios, favorável. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resol~ção n9 114, d_~ 1982 (a~ 
presentado pela Comissão de Finanças como CO_!Jclusão .-~-e seu P~recer n9 

565, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de GOLflS a,..ry~!_1zar ?pc
ração de empréstimo externo, no valor de.US.$ 50_,000,000.00 Çcinqüetna 
milhões de dólares), destinada aos Programas de D__esen~_o)v~men!O Rural 
Integrado, Mineração e Infra-estrutura Econômica, naquele Estado, tendo 

PARECERER, sob n' 566, de 1982, da Comissão ,- _ 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejt,uidiçidade._ 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de- Lei do Senado n<? 13 de 
1979, de autoria do Senador _Mauro Benevides, que dispõe sobre a conces
são de aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, 
tendo 

PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardi-

no Viana e José Fragelli. 

Votação, em primeiro turilo, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autoria do Senadqr Cunha Lima, que modifica dispositivo da 
Consolidação das Leis -âo trabalho, para o fim de determinar que o paga
mento por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PÀRECERES,-rob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
--de Finança_s._ favorável. 

9 

Votação, em primeíro turtlo, do Projeto de Lei do Senado número 164, 
de- 1981, de autoria do Senador L uiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Õomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade c, 

no mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
-de Educação e Cultura, favorãvel ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

lO 

_Yotaç~o. em prill_leiro turno, do Projeto de L~i do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que_ dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, -sob n• i.l45, de 19i.!J, da Comissão: 
--=- de __ Conslituiçào e Justiça; p·era OOnstitucionalidàde, juridicidade e, 

no mérito, favorável. 

11 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lern_q 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13<? sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a U99, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, Pela conStitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Fina_nça~.J~v9râvel. 

12 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado o<? 362, de 
197_9, de autoria do S~nador _fitJmbçr_tQ Lucena, q-ue altera dispositivo da 
Lei n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVO,RÁVEIS, sob.n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
míssões: 

- de Constituição e Justiça,· 
- de Legislação Social,· 
---de Sen:iço Público Civil; e 
-de Finanças. 

13 

Discussão, -em turno úriícO, do Projeto de L_ei da Çâma~a_f19 101, de 
1~1 (n9 3.702/80, hã casa d_e origem), -de ifliciati~a do Senhor Presidente 

_da República, que autoriza ó Instituto Nacionãl de Colonização c Reforma 
Agrária -INCRA, a alienar, à Companhia Agro-Industrial de Monte Ale
gre, os lotes 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da gleba 60, localizados no Projeto 1nte· 
grado _d_e Colonização de Alta mira, no Município de Prainha, no Estado do 
Pará, tendo 
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PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n•s 580 a 582, de 1982, das Com is-
sões: 

-de Agricultura; 
-de Assuntos RegionaiS; e 
-de Finanças. 

14 

Discussão, erri turno único, do Projeto de Reso(uçãó n<:'-40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como ConclUsão de seu -PareCer n" 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bctim (MG) a elevar 
em Cr$ 5.700.000,00 (cirico milhões e setecentos mil cruzeiros) o- montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 c 320, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade cjuridictdade; 

e 
-de Municípios,fãvorável. 
(Dependendo da voraçào do Requerimento nP 309/81, de autoria do 

Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e-Jus
tiça.) 

15 

Discussão, em primeiro tur[)O, do Proje~o de Lei do ~enado_ n9 309, de 
i979: dO Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, c dá outras providências, t~ndo 

PARECERES, sob n's 573 a 576, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidadc; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Serviço Público Ci~·t'l, contrário: e 
~de Economia, favorável, com as Emendas de n<?s 1 e 2-CE, que 

apresenta. 

(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 35/82, _do Senador 
Gabriel Hermes, de adiam~_n1o da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil:) -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 50_ minutos.} 

ATA DA 126~ SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. PASSOS PÔRTO E GASTÃO MÜLLER 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimun
do Parente-Gabriel Hermcs-Jarbas Passarinho-AlexandreCosta
Luiz Fernando Freire- José Sarney - Hclvídio Nunes - José Lins -
Agenor Maria-- Moacyr Duarte -_J'Vtartins Filho- Aderbal Jure ma
Nilo Coelho- João Lúcio- Lllii Cavalcante- Lourival Baptista- Pas
sos Pôrto- Jutahy Magalhães -_D"irceu Cardoso- Álano Barcelos
Murilo Badaró- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Lázaro Bar
boza- Benedito Canelas- Gastão Müller- José Fragelli- Leite Cha
ves- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon- Tarso Dutra. 

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

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. JC?-Secretário proce-derá à -leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 
N9 190/82 (n9 370/82, naorigem),:de }9 do corrente; referente ao ProJe

to de Lei n9 16, de 1982-CN, que dispÕe-sobre o funcionamento deCurso de 
Formação ou de-Adaptação de Oficfais Médicos, DentistaS e Farmacêuti
cos das Forças Arn1:a.das e revoga o D~cteto-lei nq 958 de 13 de outubro de 
1969. ~ 

(Proj~to que se transformou n~ _Lei n'i' 7.020, de l'i' çl_e set_embro de 
1nn · · 

PARECERES 

PARECER N• 697, DE 1982 

Da Comissão de EduCação e Cultura, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n'i' so; de 1982, ( n~' 5.124-B, de 1981, na Câmara 
dos Deputados), que "Dá nova redação ao artigo 100 da Lei nq 
4.024, de 20 de dezembro de 1961, relativo à transferência de 
alunos, de quaJquer nível, de uma para outra instituição de 
ensino". 

Relator: Senador Tarso Dutra 
Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, o Excelentíssimo Se

nhor Presidente da República, submete à deliberação do Congresso Nacio-

nal acOmpanhado de Exposição de Motivos dos Ministros de Estado da 
Educação e Cultura e Chefe do Estado Maior das Forças Armadas projeto 
de lei que "dá nova redação ao artigo 100, da Lei n'i' 4.024, de 20 de de
zembro de 1961, relativo à transferência de alunos de qualquer: nível, de 
uma para outra instituição de ensino". 

Em sua ~>;.posição de Motivos, ao Senhor Presidente da República, o 
Senhor Ministro da Educação e Cultura, e o Senhor Ministro Chefe doEs
tado Maior das Forças Armadas dizem que: 

"O dipfOma precitado - Lei de biretrizes e Bases da Edu
cação Nacional- retrata o cumprimento do que determina a Lei 
Magna, em seu artigo 89, item XVII, alínea "g", pois a União so
mente poderá atingir os sistemas de ensino supletivamente, nos 
estritos limites das deficiências_ locais, cabendo aos Estados e ao 
Distrito Federai organizar o-s ·seus próprios sistemas, atendidas as 
normas estabelecidas pela legislação federal. 

Assim, a União poderá regular a transferência de alunos do 
sistem-a federal, de um estabelecimento para outro do próprio sis
tema, dos Ter:rltórios ou de instituição partiCulares, pois deverão 
ser feitas as"necessárlas "adaptações, de acordo com o que dispuse
rem: em relação ao ensino de f'i' e 29 graus, os diversos sistemas de 
ensino e, em relação ao ensino superior, os Conselhos Universi
tários ou o Conselho Estadual de Educação quando se tratar de 
universidade ou de estabelecimento de ensino estaduais, não res
tando dúvida, portanto, de que o tratamento da transferência 
compulsória num texto de lei de diretrizes e bases, como o são a 
Lei em referência-é a de n9 5.692, de II de agOsto de 1971, resulta
ria numa plena condição de eficácia- e efetivídade, alcançando os 
funcionái-ios pUbiicos estaduais e municipaiS-. 

O decreto que venha a dispor sobre a matéria -atiilgil-ã tão
somente, as instituições vinculadas ao siStema federal, permane
cendo imune~ as que compõem o sistema estadual, pelo princípio 
federativo, levando~se em linha de conta que a União só pode edi
tar normas aplicâveis a tOdos os sistemas de ensino, quando o fi
zer nos exatos termos da Constituição, iSto é; pOr lei forina.I de di
retrizes e bases da educação nacional. 

A redação atual do artigo 100 da Lei n• 4.024, de 20 de de
zembro de 1961, não está adequada para solucionar os impasses 
que se estão criando em todo o território naciOil"al, mormenie nos 
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, onde se faz sentir o maior 
movimento de transferência de servidores públicos civis e milita
res, que esbarram com a recusa de aceitação pelas instituições 
não pertencentes ao siStema- federal, itlerecendo, portanto, seja 

• 

• 

• 
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alterado o seu tc:Kto, a fim de atender às situações que têm surgi
do constantamente, afligindo, sobremaneira, a todos os que, in
dependemente de suas vootades ou.escolha, são transferidos para 
localidades diversas do País, no interesse do serviço." 

O projeto trata pOis de alterar a Lei de D.iretrizes c Bases. da Edu
cação, na parte relativa às· transferências de alunos, pretendendo assegu
rar a transferência para qualquer instituição d.e ensino de qualquer siste
ma dos funcionários federais civis e militares e seus dependentes~ quando 
por força de remoção do servidor, 

Regula ainda o mesmo direito para o funcionáriO estadual, mais so
mente em relação aos estabelecimentos de ensino. .da rede estad.ual. 

Assim, o presente projeto de lei aperfeiçoa a Lei n!14.024, de 20 de de
zembro de 1961- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:- :'res
suscitando" dispositivo já anteriormente existente na supracitada Lei, e 
revogado pela Lei n' 5.692,17!. 

Isto posto, somos pela aprovação do presente projeto de lei por 
considerá-lo juSto e oportuno. 

Sala das ComisSões, em 2 de setembro de 1982. ~ Aderbal Jurema, Presi
dente - Tarso Dutra, Relator - Gastão Mú'ller- Laélia de A/c(iiJ(ara -
João Lúcio - Eunice Michiles. 

PARECER No 698, DE 1982 

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n~" 83, de 1982 (n!13,777-B, de 1980, na Casa de 
origem), que "dá nova redação ao caput do artigo 3~> do 
Decreto-lei n~" 8.622, de lO de janeiro de 1946, dispondo sobre a 
idade mínima de admissão nas escolas de aprendizagem do 
SENAC". 

Relator: Senador Gastão A-fiiller 

De autoria do eminente Deputado Ruy Côdo. o presente projeto tem 
como objetivo dar nova redação ao caput do art. 39 do Decreto·lei n':' 
8.622/46, reduzindo de quatorze para doze anos, a idade mínima dOS can
didatos à admissão como praticantes fios cursOs profission-alii<intes ao-SE
NA! e do SENAC. 

Em su·a justificação aduz o autor da proposição que o presente _projeto 
de lei fundamenta-se na Moção n'i' 26, de 1979, proposta por vereadores da 
Cârilara Municipal de São Paulo, CapTtal, aos EXm'i's Senhores Ministro 
da Indústria e do Comércio, Pre.sidcntes das Confederaçõ"es das-In.P.ústrias 
e do Comércio, bem como ao Deputado Federal Ruy Côdo, apelando para 
que seja reduzido de 14 para 12 anos a admissão de menores nos curso_s 
profis·sionalizantes do SENAI e do SENAC. 

Entre outros argumentos, a proposta apreseii.ütdã. pelos Vereadores·a 
Câmara Municipal de São Paulo, considera que a numerosa quantidade de 
menores na faixa etária de 12 anos em busca de trabalho e de formação 
profissional, justifica a redução da idade de 14 para 12 anos, pã.ra qu:e á ad_-: 
missão nos serviços de aprendizagem se enquadre na realidade so.cial bra
sileira. 

Reconhecemos que a medida proposta é de grande alcance social e 
vem preencher lacuna no ensino profissionalizante. 

Sob o aspecto que nos compete a opinar, somos favoráveis ao presente 
projeto de lei por achá·lo justo e conveniente. _ 

Sala das Comissões,-2 de setembro de 1982 .. - A derbal Jure ma, Presi:.. 
dente- Gastão Mül!er, Relator- Laé/ia de Alcântara- Tarso.Dutra
João Lúcio - Eunice A-fichi/es. 

PARECER No 699, DE 1982 
Comissão de Redação 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n!l 8, de 1982 (nl' 4.741/81, na Casa de origem). 

Relator: Senador ft,furilo Badaró 

A Comissão_apresenta a redação finar da Emenda do SenadQao Proje
to de Lei da Câmara n' 8, de 1982 (n' 4.741/81, na Casa de origem), que 
concede pensão especial vitalícia· :io Doutor Gratuliano da Co.s.ta Brito, e 
dá outraS providência~. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 198!.- Laélia de Alcântara, 
Presidente- Murilo.Badaró, Relator- Moacyr Da/la. 

co: 

ANEXO AO PARECER N• 699, DE 1982 

R e dação final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n?8, de !982 (nP4.741/81,"na Casa de origem), qu~ concede 
pensão especial vitalícia à viúva do Douror Grandiano da Co,,·ta 
Brito, e dá outras providincias. 

EMENDA W 1 

(Corresponde à Emenda n!l 1, de Plenário) 

Dê-se ao act. J!l a seguinte redação, suprirriíndo-seo seu parágrafo úni-

"Art. 1!1 É concedida pensão especial vitalícia, mensal, no valor 
equivalente a 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo vigente no País, à viú
va do Doutor Gratuliano da Costa Brito." 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - O Expediente lido vai 
publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Laélia di! Alcântara. 

A SRA. LAI!:LIA DE ALCÂNTARA (Pronuncia o se~uinte discurso.)- ~ 
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Em recente pronunciamento que fiz desta tribuna, tive a oportunida
de de reclamar contra os vultosos cortes de verbas destinadas ao custeio 
dos programas tecnológicos e de pesquisa de diversas instituições científi
cas do País. 

De Manaus chega, agora, a notícia de que serão reduzidos os recursos 
para a pesquisa destinados à Região Amazônica. 

Criado pelo ex-PresidenteGetúli.o Vargas, na década de 50,o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazónia (INPA}, que, ao longo de seus_30 anos 
de funcionamento, tem prestado assinalados serviços ao desenvolvimento 
tecnológico e científico da Região Amazónica, enfrenta, no momento, séria 
crise motivada pela escassez de recursos financeiros. 

Segundo revelou o. próprio diretor do Instituto, Professor Henrique 
Bergamim Filho, o Ministério do Planejamentp resolveu re.duzir em 700 
milhões de crUZe.ii-os os- recursos orçamentários previstos para o corrente 
ano. 

A esta drástica medida do governo veio juntar-se a decisão da nova 
administração do INPA de restringir a liberdade de trabalho dos cientis
tas, criando com isto um estado geral de inSatisfaçUo, a ponto de levar 12 
pesquisadores a formular pedidos de .transferência p"ara servirem no Mu
seu Goeldi, no Pará. 

Mas, além da escassez de recursos financeiros, o Instituto Nacional de 
Pesquisas de Amazônia depara, também, com outro grave problema: o dos 
baixos salários de seus pesquisadores e cíCntistaS. 

Ao lado de todas essas dificuldades, Sr. Presidente, o INPA estâ, ainda, 
às voltas com outro tipo de dificuldade: a de saber se o órgão deve ser um 
prestador de serviços, através de contratos com empresas privadas ou esta
tais, ou se deve manter-se fiel à pesquisa básica, como as que vem realízando
®-combate às doenças regionais. Até agora nada ficou definido e o Instituto 
vive em ·crise. 

Enquanto isto, Sr. Presidente, o desenvolvimento e o aproveitamento 
dos recursos naturais da Amazónia vêm sendo planejados de acordo com 

_ int,eresses es..tran.hos .ti. Região AmãzóniCa, e, às -vezes, ao próprio País. 
co~o afirmou o geógrafo do IBGE, Proft:!-ssor Orlando Va\verde. 

As iniciativas, ·até hoje tomadas, através de aberturas de estradas e 
instalações de pólos agro pecuários e ·.agromineraís, redundaram, no mais 
das vezes, em fracasso, segundo depoimento daquele ilustre técníco. 

Sr. Presidente, a opção da integração da Amazónia ao espaço de" de: 
senvolvimento do País, terá que levar em conta as experiências passadas, 
estudos e pesquisas em larga escala realizados por técnicos competentes, 
buscando um aproveitamento mais racional dos recursos naturais da Ama~ 
zônia. Só desta forma se conseguirá por cobro à criminosa degradação am~ 
biental que vem ocorrendo em toda a Regíão. 

Todos sabem que os chamados "Projetas Agrope.cuó.ríos" para a Ama
zôrtia, não alcançaram, até hoje, seus objetivos. A Região continua não ex· 
portando carne nem gado vivo, e poucos, bem poucos, foram os empregos 
permanentes criados. O que sabemos de concreto é que muitop desses pro
jetes só conseguiram gerar, profusamente, a violência e a misêria; nem 
mesmo têm logrado fixar o trabalhador rural na região. E as causas disso 
tudo, Sr. Presidente, são bem conhecidas: a exploração económica e seus 
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corolários, as péssimas condições de hãbitação; õ precário sistema edúca-
cional e a deficiente assistência médico-hospitalar. 

Reduzindo recursos financeiro_s para o desenvolvimento da Amazônia, 
como acaba de determinar o Governo, jamais se conseguirá integrá-la à co
munidade brasileira. 

Já é tempo de o governo dispensar maior atenção à Amazôriia e 
decidir-s_e a impedir que se difundam as medidas colonialistas que ali se 
observa. 

Era o que tinha a dizer. (11-fuito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Almir Pinto. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Frag·elli. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Uns. (Pausa.) 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.) 
S. Ex!- não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard. (Pausa.) 
S. Exf. não está presente. - · - · 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.) 
S. EXJ desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Dulce Braga. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. ·· · -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa. 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves_. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Paulo Brossard, para uma comunicação. 

O SR. PAULO BROSSARD (Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Para uma breve comunicação, solicitei a palavra para informar à Casa 
que a Comissão de Relações Exteriores está Com o set.i serviço rigorosamen
te em dia. 

Eu digo isso porque estamos num regime que co-meça·a-~se fornãi- espO
rádico, num regime de trabali).o que começa a se transformar cm esporádi
co pelos motivos conhecidos e eu queria dizer, informar a:o Senado que a 
Comissão teve o cuidado de apreciar todos os casos que estavam pendentes 
do seu exame. De modo que quando for oportuno, o Plenário poderá 
manifestar-se sobre o nome de vários diplomatas indicados para vários 
postos de representação diplomática do nosso País. -

Ainda hoje, tive ocasião de apresentar três. Um deles compareceu à 
Comissão para Prestar o seu depoimentO, para ser Inquirido, ser-interroga~ 
do. Dois outros, o Ministro Gibson Barboza, hoje embaixador em Roma e 
indicado para Londres e o Embaixador Ouro Preto, hoje em Bruxelas e in
dicado para Roma, deixaram de ser chamados à Comissão. O primeiro, Sr. 
Presidente, me parece que por motivos mais do que comPreensíveis o Se
nado o conhece, já exerceu inclusive o Ministério das ReJacões Exteriores, 
é um dos diplomatas mais qualificados do nosso País. Mas se S. Ex•s tives
sem de ser convocadas, a movimentação dessas embaixadas, o provimento 
regular delas fiCaria prejUdicado, uma vez que, por exemPlO~ o Embaixa
dor Gibson Barboza nào -poderia ausentar-se agora de Roma, pois lá se rea
lizará no mês de setembro, u-rna reunião da União Interparlamentar e o 
Embaixador do Brasil não poderá estar ausente. -

De modo que a Comissão, por unanimidade, e eu tive o cuidado, in
clusive, de ouvir o Presidente Luiz Viana que se encontra na Bahia, enten
deu de dispensar a vinda desses dois diplomatas, Gibson Barboza e Ouro 
Preto. Mas dispensando de ouvi-los, previamente, se assentou que, na pri
meira oportunidade, quando um e outro passarem pelo Brasil, mantém o 
convite para que compareçam à Comissão, a fim de qu-e presteiri as- iilJor
mações que entender cabíveis e oportunas para o conhecimento da Comis
são e do Senado. Tenho corno da maior importância esses conta tos e os 
nossos representantes são observadores privilegiados dos grandes proble-

mas mundiais, vistos Sob um ângulo brasilefr9. be modo que me quer pa~ 
recer que essas relações deVem ser estreitadas. 

. De outro lado, quero chamar ~~.tenção, j~ que o Se~hor Presidente da 
República tantas vezes tem mimoseado a Oposição com expressões que 
não chegam a ser modelo de cortesia, aproVeito a ocasião para dizer que o 
Presidente em exercício da Comissão de Relações Exteriores, o seu J<:> V ice
Presidente, fez tudo para que o serviço externo do País não sofresse a me
nor quebra, a menor solução de continuidade, contribuindo, inclusive, 
para que, com presteza, o Itamaraty pudesse movimentar os seus agentes, 
os seus servidores, da melhor maneira. Esta é a maneira como a Oposição 
respo-nde .. 

6 Sr. José Lins- Premite-me V. Ex'~- um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Pois não. 

O Sr. José Lins- Essa é uma das grandes característicªs do e~pírito 
de V. Ex~. sabedoria e grandeza. O País sabe admirá-lo por isso, nobre Se
nador. 

O Sr. Dirceu Cardoso -A Oposição, sendo elogiada por José Lins, 
isso vale uma placa de mármore ... 

O Sr. José Lins ~Não confunda, não generalize ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Nobre S~enador José Lins, eu agradeço 
o que tem d_e referência pessoal a mim, mas eu gostaria de acentuar que, 
afinal de contas, não sou uma entidade insulada, -sou o representante do 
PMDB nesta Casa e naquela Comissão. 

Os~. José Lins- V. Ex~. por isso mesmci, honra não só o País como o 
seu Paüido._ Estamos todos de parabéns. 

O SR. PAULO BROSSARD- Eu agradeço as palavras do nobre Se
nador, mas volto a dizer, Sr. Presidente, que esta é a maneira como nós, da 
Oposição, como nós, do PMDB, respondemos às nem sempre bem insipira
das patav~as do Sr. Presidente da Repú_blica, que vai ~eixando de ser I_>re
sidefite da .RePtiblica para se converter em ca~ eleitoral de uma facção, o 
que não fica bem àquele que também se chamou ou é tratado como_ o pri
meiro -magistradO da Nã.ção. Entre a idéia da m~agistratura e a idéia da 
facção, da parte, existe uma incompatibilidade substancial. 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex• outro aparte? 

O SR. PÁULO BROSSARD- Com prazer. 

O Sr. José Lins- O Presidente da República não é s9 Presidente da 
RepUblica. ComO bt:m odlZ-6 riObre SenadOr -Benedito Ferreira1 ele é hoje 
um construtor da democracia deste País. Eu acho, nobre Senador Paulo 
Brossard, que ele está prestando um grande serviço à Nação dando um 
exemplo de liberalidade e de amor a essa campanha política ... 

O SR. PAULO BROSSARD -Aliás nessa liberalidade, parece que há 
muíta liberalidade. 

O Sr. JOsê ~ins- ... e como-V. Ex~sahe .... 

O SR. PAULO BROSSARD - Muita liberalidade, V. Ex• disse 
bem ... 

O Sr. José Lins- ... nos grandes países do Mundo, nos grandes países 
democráticos, todo Executivo participa das_campanhas. O Presidente é o 
Presidente de todos os brasileiros 1 mas nem por isso ele deixa de ter o seu 
Partido, tal qual... 

O SR. PAULO BROSSARD - Nobre Senador José Lins ... 

o Sr. Pedro Simon- Há um P"rogfã.ma de televisão em que ele pode 
falar ... 

O Sr. José Uns- Não confunda V. Ex~ política com programa de te
levisão. 

O SR. PAULO BROSSARD- Senador~ José Lins, a Presidência da 
República "é uma instituição· nacional. 

O Sr. José Lins- Isso ninguém discute1 ninguém nega. 

O SR. PAULO BROSSARD- É uma instituição nacional. O polí
tico militante, o-hoinem de Partido que eleito Presidente __ da República as
sume a chefia do Estado, ele se despe naturalmente ... 

O Sr. José Lins- V. Ex~ sabe que neste País há uma tradição de par~ 
ticípação dos Presidentes nas campanhas. 

• 
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O SR. PAULO BROSSARD- Não há tradição, per-doe-me o nobre 
Senador. O homem de Partido que é investido da Presidência da Repúbli
ca, ele se despe da condição de homem de Partido. Vou citar, de memória, 
uma passagem de Joaquim Nabuco, no Ba!maceda, onde ele diz que ho
mem de Partido, uma vez eleito, é um homem que o Partido cede à Nação 
para servi-la. 

O Sr. José Lins- Nesse caso, V. Ex~" já não _seria do PMDS .. _. 

OSR. PAULO BROSSAR-o- Eu ainâa riirocheguei à Presidência da 
República, nobre Senador ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• falou em eleitos.~. 

O SR, PAULO BROSSARD- A Presidência da República. 

O Sr. José Lins - V. Ex~ poderá chegar ... 

O SR. PAULO llROSSARD- Quando chegar, V. EX• há de verificar 
o procedimento. -

Diz Joaquim Nabuco que o melhor serviço que o homem de Partido 
que chega à Presidência da República pode prestar ao seu Partido é exata
mente superã-lo no sentido de ser o Presidente da República, da Nação e 
não de um Partido. 

O Sr. Benedito Ferrl!ira- Pemite-me V. Ex~ unia observação ligeira? 

O SR. PAULO BROSSARD- Um momento, Senador, deixe-meres
ponder ao seu Líder. 

É evidente que o Presidente da República, uma vez eleito, vai reali
zar, na Presidência, a política do seu Partido que, naturalmente, não se 
confunde com a política do Partido adverso.. __ Mas isso não quer dizer que 
ele possa, que lhe seja lícito exercer o imenso poder inerente à Presidência 
em favor de uma facÇão. Assis Bi-asifcharna a atenção exatamente para o 
carãter nacional da Presidência da República. 

Ainda tem mais, V. Ex• disse que é tradição do B_rasil. Não é da tradição 
do Brasil. 

O Sr. José Lins- V. Ex• poderá verificar íss61endo a História do-Brasil. 
O Presidente nunca deixou de participar de campanha política. 

O SR. PAULO BROSSARD- Eu, na mínhajá quase longa vida públi
ca, tenho sido mais oposição do que situação, do que Governo. Eu não tenho 
afetos especiaiS pCios Presidentes da República. Mas devo dizer, por uma 
questão de justiça, que um- dos Presidentes mais combatidos, inclusive com
batido pelo meu Partido, pelo velho partido Libertador, foi o- Sr. Getúlio 
Vargas. 

Vamos começar pelo General Dutra, vamos começãf pela reconstituciO
nalização, o General Outra, eleito pelo PSD. Pois bem, o Gerieral Outra- em 
nenhum momento, enquanto Presidente da República, embora prestigiasse 
naturalmente o Partido que o elegera, nunca baix:ou da dignidade de Presi
dente da República para converter-se em cabo eleitoral. 

O Sr. José Lins - (Fora do microfoni:.) _-

O SR. PAULO BROSSARD - Depois foi o Sr. Getúlio Vargas. 
O Sr. Getulio Vargas foi um homem profundamente controvertido e 

combatido com grandes e dedicados amigos e com ferrenhos adversários. 
Ninguém dirá, mesmo os seus adversários maiS ferrenhos, que o Sr. GetUlio 
Vargas, enquanto Presidente da República, converteu-se em instrumento do 
seu Partido. 

DepoiS, o Sr. Juscelino Kubstcheck de Oliveira, Outra individualidade 
que deu margem a profundas controvérsias, c-om grandes devotamentos por 
parte de seus correligionái'iõS e -com adversários t:i.mbêm calorosos, combati
vos. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex.'? 

O SR. PAULO BROSSARD- Permita V. Ex• que lhe responda, é uma 
homenagem que lhe presto. 

O Sr. José Uns - Com o maíor prazer. 

O SR. PAULO BROSSARD - Depois, ouvirei pacientemente. 
O Sr. Juscelino KubitscheCK-, lilclusive, introduziu padrões de comporta

mento na Presidência da República, que não eram os anteriores; por isto eu 
disse intioduziu, porque não eram os clássicos. Não- se pode dizer que em al
gum momento o Sr. Juscelino Kubitscheck deixou o Palácio do Catete para ir 
fazer propaganda dos candidatos do seu Partido. -

E, de lá para câ, o Sr. Jânio Quadros) o Sr. Jo.ão_ Goulart, que terminou 
sendo despejado do poder pelas causas, pelos fatos, pelas circuntâncias co-

nhecidas, cj_ile fez um-tas coisas que tantas peSsOas, eti entre elas; não conside
ram modelares, mas devo reconhecer que nunca saiu em campanha eleitoral 
em favor do seu Partido. E isto eu diria em relação ao Marechal Castello 
Branco, em relação ao Marechal Costa e Silva, em relação ao General Mêdici, 
em relação ao General Geisel, este é que introduziu o cabo eleitoral nas 
eleiÇões municipais-. FOi este. Enire outras obra-s, entre outras insígnias, en
trará na História com as de ter sido o autor do pacote de abril e de ter-se con
vertido em cabo eleitoral em eleições municipais. 

Agora, vem o General Figueiredo. Um compromisso, tantas vezes reno
vando, de fazer deste País uma democracia~ -naquela democracia que ele 
aprendeu a cultuar e a cultivar com o seu pai ~ele disse, ele fala - é vem 
agora o General Figuefredo CoO verter--se ii o ffiais acabado cabo eleitoral. E eu 
perguntaria, deixando de lado o aspecto que eu chamaria até de substancial, 
desta verdadeira incof!1pafibilidade que existe entre a Presidência da Repúbli
ca, que é uma instítuição nacional, e a capangagem eleitoral, numa linguagem 
inclusive imprópria de um Presidente da República, Imprópria. Eu pergunta
ria ain-àà: esses deslocamentos do Presidente, com todo o aparato de segu
rança que importa o emprego de dezenas, se não de centenas de homens, em 
cada viagem, quanto custa e por quem é pago isto, se não é pela Nação? Eu 
pergunto se é correto que o Presidente se sirva de todos esses recursos nacio
nais em favor de uma facção, Inclusive nesse aspecto, que eu chamaria de ma
terial, existe uma incompatibilidade. .. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• em aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD- ... e representa, fundamentalmente, uma 
violência à tradição brasileira. E isto que a tradição brasileira não chega a ser 
uma tradição modelar. 

Ouço o aparte de V. Ex• 

q_ Sr. José Lins- V. Ex'" d_tou Getúqo_ V_argas. Ninguém mais do que o 
Getúlio Vargas transferiu o poder à família. Y~ Ex• citou Jânio Quadros, que 
não _fez eleição, abandonou o Governo. V. Ex• citou João Goulart, que não 
fez eleições e não teve oportunidade ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Nobre Senador não perca o seu tempo. 
Eu disse claramente que eu tenho sido mais oposição do que situação. Estes 
Presidentes que V. Ex• mencionou... - -

O Sr. José Lins- Foi V. Ex• quem os mencionou. 

O SR. PAULO BROSSARD - Não, é V. Ex• quem menciona agora, 
que fizeram isso ou não fizeram aquilo. O que estou dizendo é o seguinte: não 
vim aqui para me ocupar da personalidade do Sr. Getúlio Vargas. Eu aludia 
ao fato de ele ter eXercido a Presidência depois de 46. Veja bem que eu come
cei pelo Período Constitucional, eu não falei do período anterior, senão eu te
da _que começar c:om o Genral Deod_oro, poderia enumerar um a um, pela or
dem cronológica, os PresidentCs da República, poderia. Agora, V. Ex~ está di
z_endo que um não fez eleição, o outro re!luncjou, o que eu estou dizendo é 
que nenhum Presidente da República, antes do General Geisel, utilizou aPre
sidência da República para fazer campanha eleitoral em favor de um Partido, 
ainda que, insisto, ainda que alguns desses Presidentes tenham cometido gra
Ves pecados. Neste pãrticular, entratanto, -esta é que é a verdade. 

O Sr. José Lins - V. Ex• me permite? 

O SR_ PAULO BROSSARD - Permito, nobre Senador. 

O Sr. José Lins- Na minha opinião, Senador Paulo Brossard, todos es
ses Presidentes fizeram políti~a e muito. E polítiça partidária. A única dife
renÇa é que o Presidente Figueiredo é sincero, fala o que pensa; inaugura, fãz 
os seus programaS-âe obras, como todos fizeram,- acompanha os seus Minis
tros, recebe seus correligionários e é sincero. 

O SR. PAULO BRO_SSARD - Permita-me dizer, Senador José Lins. 
Sinto uma atração telúrica pelo nobre Senador José Lins, pelo talento do Se
nador José Lins. Sinto uma atraçãá irresistível pelo talento do Senador José 
Uns, que me diz: todos esses Presidentes fizeram política. Mas, meu Deus, a 
Presidência da República é o cargo mais político que existe. Jã se viu ó Presi
dente não fazer política? 

Nobre Senador José Lins, estou me referindo a política partidária, fac
ciosa, eleitoral; não me estou refei'indo à Política política. Nobre Senador, V. 
Ex• sabe disso .. V. Ex' sabe tanto quanto eu. 

Sr. Presidente, eu acho graça, às vezes, quando vem um cavalheiro e diz 
assim: não sou político. Acontece que o cavalheiro é apenas o Presidente da 
República, ou Ministrá de Estado ou Governador. Não é político, mas está 
num cargo qtie é· político de manhã, de tarde e de noite. 

O Sr. José Lins - Então, deve sê-lo. 
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O SR. PAULO BROSSARD- Político. Não confunda, nobre Sena
dor, o Político com o chefe de partido, com o chefe de facção. Será neces
sário descer a esse_ por menor? 

Que graçã tem o Senhor Presidente da República exercer a Presidência e 
não fazer política? ~ natural. Eu até diria que ele não faz outra coisa senão 
política. -

O Sr. Pedro Simon -Que-o General João Figueíredo faça política, que 
faça campanha do seu Partido, que vá amanhã ao Estado do Rio Grande do 
Sul, que partícipe do Congresso do_ PDS, que faça um coinício, mas faça às 
custas do dinheiro dele e do dinheiro do Partido dele e não do dinheiro da 
Nação. Esta é a diferença que alguns parecem não querer fazer: estâ fazendo 
pregação eleitoreira de um Parfído às custas do dinheiro da Nação. 

O Sr. José Lins- V. Ex• fai: uina afirmação indevida que não aceitamos 
e repelimos. 

O SR.PAULOBROSSARD- Lamento, Sr. Presidente, que se tenha de 
dizer essas coisas~ p-orque eu queria qUC o Presidente do meu País, embora 
fosse meu advetsádo, estivesse acíina de censura dessa ordem. 

O Sr. José Lins - E ele está. 

O SR. PAUI:O~BROSSARD·~ Elerião está. Não está, nobre Senador, 
porque realmente ele viaja pelo País como" Presidente, com todas as vantagens 
de Presidente, confTõâa a segurança do Presidente, com tudo do País. Isto 
não é correto. 

Insisto em dizer, disse no iriíCío, esSe-é o asl?Ccto -riiafcifiãl, diria até o as~ 
pecto pecuniário do problema. Mas, o outro é que é mais importante: é que o 
Presidente deve ser, no momento que assuma a Presidência, no momento em 
que coloca aquela faixa simbólica, dev-e ser o Presidente da República, do 
País, deve ser o Primeiro Magistrado. Como pode ser ele o Primeiro Magis
trado se está engajado a serviço de uma ·causa? Como ele pode ser juiz e parte 
ao mesmo tempo? Será essa questão tão difícil? Serâ umã -questão de metafísi
ca, ou é uma questã-O -singela, tranqUila, curial, popular? 

O Sr. José Lins- V. Ex" teoriza, querendo que o Presidente se comporte 
como ... 

O Sr. Alexandre Costa- Mas, saltaram o_ nome do Presidente Juscelino 
que fez eleições e p-erdeu. 

O SR. PAULO BROSSARD- E perdeu. E não se meteu em campanha 
em favor do candidato do seu Partido. 

O Sr_. Leite Chaves- Senador, Paulo Brossard, V. Ex• me permite? 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Pediria ao nobre Senador Pau
lo Brossard que concluísse o seu_ pronunciamento. 

O Sr. Leite Chm,es- Senador PauJo Brossard, o pior é o seguinte: é que 
ele usa a televisão de forma ampla para fins eleitorais. E à Oposição é negada 
a televisão. Primeirri-pOrque, digamos, o Governo sOmente dâ varltagC:ns à te
levisão que não nos dá acesso. Agora, vem a Lei Falcão e nós temos que apa
recer na televisão mudos, de boca fechada, com um número no peito como se 
fôssemos criminosOs. Então, somos candidatos; não podemos ir ã televisão, 
não podemos pregar retratos nas cidades; não podemos pichar muros. E va
mos terminar sendo presos se dissermos que somos candidatos. Então, é este 
o País em que se diz que hã democracia. 

O SR. PAULO BROSSARD- O fato, Sr. Presidente, é que há uma 
incompatibilidade entre a função de Presidente da República e a tarefa de 
cabo eleitoral. o trabalho eleitoral não é_ que seja um trabafho menos-dfgn_o, 
só que é Um trabalho iJue não pode ser exercido pelo Presidente da República, 
da mesma forma que não pode ser exercido pelo juiz, da mesma forma que o 
Presidente do Supremo Tribunal Federal não pode fazê-lo. Aí, por força eX
pressa de lei. E por força espressa de lei por que? Porque na República velha 
se fez muito isso, inclusive, no Estado do Rio Grande do Sul: eratp_osjuízes, 
políticos.~ lei proibiu, por quê? Porque o juiz não pode ser político. Agora, a 
Presidência- da República é uln- ca!io -por natureza política, por definição 
político~ Por finalidade político, mas é político naciOrial, não é política eleito
ral em favor de uma grei de um partido, de uma facção. 

Insisto neste ponto, que considero ainda mais relevante do que o aspecto 
material, do que o aspecto pecuniário, do que o·aspecto da despesa feita com 
dinheiros públicos, feita em benefício da facção. 

Mas, considero mais importante isto: é a inCompãlibilidadC_ Que existe 
entre a primeira magistratura da Nação e o empenho eleitoral em favor de um 
grupo, de uma facção, de um partido. 

Os juízes e partes são incompatíveis, nobre Senador. Irifelizmente é isto. 
Agora, o que eu lamento é que não haja entre os arnigo·s do Presidente dà Re-

pública quem lhe diga: ísto não fica bem, nãõ POde fazer isso, não faça isso. O 
Senhor, Vossa Excelência, seja_lá qual for o tratamento que lhe for dado, em 
público ou em carãter príVado, prestará -fuuíiõ iiú:~lhor sefviço ao seu Partido, 
procedendo com isenção, com superioridade, assegurando a todos as vanta-
gens e garantias da leí. -- -

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com muito prazer. 

O Sr. José Lins - Senador Paulo BroSsard, V. EX" tem mais experiência 
do que eu em termos de história política e mais -conh-ecimento, mas não me 
parece que tenha havido nenhum Presidente deste País que tenha sido imune 
aos aspectos políticos do seu partído, da política partidária. Fizel-am, fizerain 
e fizeram muito. Agora, podem não ter feito com essa abertura, com essa sin~ 
ceridade_ que o Presidente faz. 

OSR. PAULO BROSSARD- Sou grato ao aparte ... 

O Sr. José Lins- Mas, ainda há mais. V. Ex•, quando critica o Presiden
te, porque se desloca de Brasília para inaugurar as obras do seu Governo, 
acompanhado de seus auxiliaresu. 

_Q SR. PAULO BROSSARD - Não, nobre Senador. Não me atribua, 
pelo amor de Deus, idéias que eu não tenho. 

O Sr. José Lins- Pelo menos, V. Ex• está alegando e, aqui, o nobre Se
nador Pedro Simon diz que o G~_yerno viaja com __ 9~dÍI~_Ihe{ro .. -. 

O SR. PAULO BROSSARD- Permite-me o nobre Senador? Apenas 
para V. Ex~ não gastar ten:i_i)á-e pólvora inutilmerite. Se o Presidente vai inau
gurar as obras que seu Governo fez ou que os seus antecessores fizeram, a 
mim pouco importa. Se a 'obra merece uma inauguraçãO solene, justifica-se a 
despesa que isso sempre representa ... 

O Sr. José Lins- Mas devia importar a V. Ex• 

O SR. PAULO BRQSSARD- Um momento, Ex•- eu não teria nada 
a dizer e não tenho nada a dizer. Naturalmente, se Sua Excelência for inaugu
rar, como já aconteceu lá no Rio Grande do Sul, de um Presidente da Re
pública ir inaugurar uma agência do INPS lá numa cidade da fronteira, isto a'í 
me parece ... 

O Sr. Pedro Simon - Gastou mais na viagem do que na obra. 

O SR. PAULO BROSSARD- Exato. Gastou mais na viagem do que 
na obra; isto ai me parece uma inversão de valores. 

O· Sr. José Lins- V. Ex' é contra. Acha que só deveria ir às Capitais. 

O SR. PAULO BROSSARD- Agora, não é isto que critico, nobre Se
nador. Não, não é. Eu critico, sim, é o Presidente da República estar capita
neando uma campanha eleitoral em favor de um Partido que, no caso, é o 
seu. Pouco importava isto. Isto é o que Sua Excelência não pode fazer. Não 
pode. ~ inconipatível com a natureza das sUas funções,- na maneira como vejo 
e como sempre se viu pela voz dos grandes escritores, dos grandes pensadores 
políticos, dos grandes homens públicos deste País. 

O Sr. José Lins - V. Ex•, teoricament~, até poderia ... 

O SR. PAULO BROSSARD -Agora, o nobre Senador diz que todos 
os Presidentes fizeram, afinal de contas, concessões aos seus Partidos. Isso .é 
outra coisa, nobre Senador, é natural. Se eu, ~manhã, sou eleito para um pos
to executivo e tenho auxiliares a escolher, é natural- eu não acho nada con
denável - é natural que eu escolha os meus auxiliares, entre quem? Entre os 
meus amigos políticos. f: uma expressão: amigo pOlítico, quer dizer, os corre
ligionãrios. Por que são os correligionários? Sim. Mas por que? f:. porque são 
pessoas afins. Supõe-se que sejam pessoas afins pOliticamente e por, isso, são 
naturalmente os convidados para esses cargos. O que não quer dizer, que um 
Presidente da República que tenha descortino - estou apenas no ·plano da 
República, poderia dizer o mesmo com relação ao Governo do Estado --um 
homem de governo que tenha descortino, e que veja, por exemplo, o talento 
do Senador José Lins, que nãO ê do seu partido, que é do outro, nada impede 
que convide esse brasileiro ilustre, correto, decente, íntegro, para prestar ser
viços no seu governo, ainda que não seja do seu partido. Isto é urna anoma
lia? Não, não ê. Isso se fez no Brasil, isso se faz nos Estados Unidos, isso se 
faz em outros países, em países, naturalmente, civilizados. 

Eu, Sr. Presidente e nob!e Sen-ador José Lins, no dia em que tivesse que 
escolher um ministério, fosse eu o PrCsidente da República, procuraria entre 
fi:~ ma_iores .e melhore~ figuras do País, de preferência entre os meus correligio
nários. Mas não oS ~eiido bastante, ou especificamente qUalificados para tal 
ou qual tarefa, eu não me sentiria diminuído em ir buscar em outras greis, ou 
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pessoas que não tivessem vinculação política alguma, ou partidária álguma, a 
pessoa que eu entendesse capacitada para desempenhar aquele cargo. Eu pro~ 
curaria um Ministério que fosse melhor do que o Presidente, porque na medi
da em que o Ministro for melhor do que o Presidente dâ uma tranqUilidade, 
uma garantia ao Presidente. 

Exerci uma vez um cargo de Secretário de Estado, e me foi dado escolher 
meia-dúzia de auxiliares. Quando, indo ao Rio Grãfíde do Sul o saudoso e 
grande Deputado Raul Pilla, foi me visitar na Secretaria do Interior e Justiça, 
eu a ele apresentei aqueles auxiliares que eu tinha escolhido- era meia-dúzia 
-e disse ao Dr. Pilla_: .. são melhores do que eu, Dr. Pilla". Assim o meu cri
tério. 

t. evidente que entre os primeiros a serem escolhidos vão ser quais? Os 
meus adversáriOs? Não, os meus correligionários, é natural. Até porque exis
tirâ mclioi'-confiança e maior afinidade de idéias. Isto é natural. O que não me 
parece natural, e aí é que está a nossa diferença, Senador José Uns, é que por 
maiores que sejam os tributos- vamos cham~r assim-:- que um homem de 
Estado tenha de pagar ao seu Partido- até porque ninguém é nada se não no 
seio da coletividade em que ele vive, especialmente um políticO, ninguém che
ga ao poder senão como resultado de uma soma de esforços, de trabalhos, de 
dedicações de milhares e milhares de pessoas- nada mais natural que tenha 
que pagar certos tributos. Isso ê natural, isso é humano, isso é próprio do re
gime democrático. Agora, isto não tem a ver coili" o procedimento do Presi
dente da República em matéria eleitoral, especificamente eleitoral, como um 
qualquer cabo eleitoral. Isso que não posso aceitar, contra isso que eu me in
surjo, diante disso é que me revolto, porque isso prejudica o Presidente da 
República, que eu, como brasileiro, embora adversário·,-queria qUe estiveSse 
acima disto, acima desta situação, como não gOstaria de ver o Presidente do 
meu País tendo de receber, merecidamente, a reprii:nenda de estar nesta cam
panha utilizando recursos nacionais, o que quer dizer recursos públicos. Eu, 
adversário, não queria ver o Presidente da República sujeito a esta crítica, 
crítica merecida, o que é pior. 

O Sr. José Lins - Senador Paulo Brossard, eu !L. 

O Sr. José Fragelli- V. Ex' lembrou muito bem que não é apenas esse 
aspecto material. Outro dia, da tribuna, recordando aquela manifestação in
feliz do Presidente da República, instigando ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Senador Paulo Brossard, pedi
ria a V. Ex', por gentileza, que não permitísse--ii:lais-apãrfes.-

0 Sr. José Fragelli- .. .instigando, para que a campanha eleitoral tome 
rumos perturbadores, quando ele disse que devemos ganhar essa eleição de 
qualquer maneira, mesmo cometendo alguns pecados, porque Deus nos per
doará ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Por amor de Deus! 

O Sr. José Fragelli- Quer dizer, ele está sendo até um agente subversivo 
nesta campanha eleitoral. 

O SR. PAULO BROSSARD - Por amor de Deus! 
Agora veja só, Senador José Fragelli, quando o Presidente da República 

diz isso, o que o escalão inferior não vai fazer? 

O Sr. José Fragel/i- Logo fizeram, no Mato Grosso do Sul, certas vio
lênciaS. 

O SR. PAULO BROSSARD -Mas isso ê evidente, ê inevitável. Quem 
é que não sabe que, neste mundo, há aquelas pessoas que procuram mostrar 
serviços, e que para mostrar serviços, se excedem; quem ê que não sabe que 
todo o homem de governo deve ter um cuidado especial em relação a certos 
amigos pelos males que eles causam, exatamente, ao homem do Governo sob _ 
a capa da amizade. 

Agora, quando um Presidente diz isto, ele não está concedendo aval para 
todo e qualquer abuso, toda e qualquer violência? Só quem não conhece a na
tureza humana, só quem não conhece a capacidade de abusar do ser humano. 

E mais, há aquela coisa lamentável, que disse no Estado de Goiâs, quan
do lhe perguntaram se a vitória era _· ... rta, e ele disse que se fosse certa, ele não 
ia gastar o dinheiro que estava gastani:lo. Isto foi publicado no Estado de S. 
Paulo. Aí entrou a Segurança e rapidamente terminou a entrevista. 

Mas, foi publicado no Estado de S. Paulo, foi objeto de comentãrio aqui 
nesta Casa. 

O Sr. José Fragelli- O Serviçu de Segurança tem uma autocrítica que S. 
Ex'- não tem. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD- Nobre Senador Josê Lins, eu passaria a 
tarde a ouvi-lo, cada vez mais encantado, mas o Sr. Presidente me adverte que 

não devo conceder apartes. Mas para mostrar o poder de sedução que exerce 
sobre mim, eu vou ignorar a advertência do Presidente e abrir o meu tempo 
para o seu uso. 

O Sr. José Lins - Com essa preleção V. Ex• jâ nos conquista. Mas, 
nobre Senador Paulo Brossard, V. Ex•, que é um homem inteligente, natural
mente assume uma posição política sem, a meu ver, muita substância e até 
sem muita convicção, porqueê nOtório que nós não temos tido Presidentes 

neutros. 
O SR. PAULO BROSSARD- Dependendo do conceito de neutralida-

de. 
o Sr. José Lins- Eu compreendo bem qual ê a posição ... Nos termos de 

política partidária, V. Ex' entende bem. Em segu!JdO lugar, acredito mesmo, 
sei que o PMDB não pode elogiar o que faz o Presidente da República em be~ 
nefício do seU partido. 

O SR. PAULO BROSSARD- Em benefício do seu partido, ni!o. É ela-

ro. 
o Sr. José Lins- Claro. Sei que o PMDB não pode. Ao contrário, valse 

colocar frontalmente contrário, porque o poder de convencimento do Pres_i
dente, quando demonstra a obra do seu Governo, que é a única moeda váli

da ... 
O SR. PAULO BROSSARD- Nobre Senador, V. Ex• estâ confessan

do a sua incapacidade de responder. 

O sr. José Lins - Engano de V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD- Estã falando outra vez na obra do seu 
Governo. Eu não estou falando nas obras. Já disse que para mim é natural 
que o Governo inaugure essas obras. faça as suas realizações. É natural. 

Q_Sr. JosÉ Lins- V. Ex' sabe, nobre Senador Paulo Brossard ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Eu, se fosse Governo e fizesse uma obra 
que Considerasse boa, eu ficaria alegre pelo l ·n qlie eu tivesse feito, nada 
mªis naturall Mas, não é n~da di~to. mas não ê nada d~sto, no~re Senador, do 
que se_ trata. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite? V. Ex• sabe ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Se, amanM, o Presidente da República, 
para lhe dar um exemplo, indo à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e ve
rificando o estado em que ela se en_contra. disser que vai determinar, no Orça
mento Federal, uma verba capital para remodelar, para salvar aquele acervo 
notável de obras, eu, desta tribuna, Sr. Presidente, farei o elogio do ato do Sr. 
Presidente da República. 

O Sr. José Lins - Mas o Presidente tem feito isto tantas vezes, não em 
relação a essa biblioteca a que V. Ex• se refere ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Mas que pena, tem feito tantas vezes ... 

O Sr. José Lin$.- Mas a ~odas as necessidades das populações deste 

País. 
O SR. PAULO BROSSARD - Mas, nobre Senador, ouça-me, pelo 

amor de Deus! Eu acho que o Presidente da República não tem a preocu
pação de fazer o mal, nem este nem outro ... 

O Sr. José Lins - Nem estâ fazendo. 

O SR. PAULO BROSSARD-,- Nilo, eu acho que nem este nem outro, 
porque só um doido, só um anormal, só um espírit~ depravado poderia ter a 
preocupação de fazer o mal, de modo que eu não debito, seja a este Presiden
te; seJa ã -õllúô, a preOcupação de fazer o mal. ~ claro que é natural que um 
Governo faço _o bem. Agora fazer o bem é um ato de normalidade ... 

O Sr. José Lins - Eu gostaria que V. Ex' me permitisse. 

O SR. PAULO BROSSARD -Um momento. Agora, eu creio que a 
ajuda que posso dar ao GÓverito éexatarriente de criticar os m~us a tos que ele 
pratique; até porque para elogiar, nós temos o Senador Josê ~ns, nesta casa, 
que é insuperável no elogio ao Governo. Agora, se eu det o exem~lo da 
Biblioteca Nacional é por um motivo muito_ simples, ê porque as bibliotecas 
geralmente são esquecidas. E, no caso da Biblioteca Nacional eu sei que ela 
merecia uma atenção especial. De modo que o Presidente que fizesse isso. em
bora seja um ato normal de administração, eu não regatearia a minha palavra 
elogiosa para estimulâ-lo. Dei apenas um exemplo, poderia dar tantos. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex_' um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD -Ouço, com prazer, o nobre Senador Jo

sé Uns. 
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O Sr. José Lins- V. Ex' não está sendo justo quando diz que basta a 
mim para defender o Governo e elogiar algumas obras do Governo ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Não. Basta, não. 

O Sr. José Uns- V. Ex• disse que basta a mim e disse também que gos
taria de elogiar, que seria capaz de elogiar. V. Ex• faria muito bem. A crítica é 
necessária. Tenho dito: não há nenhum instrumento mais importante para o 
aprimoramento democrático do que a crítica. Mas, quando V. Ex• critica sem 
causa, sem motivo, a crítica, ao invés de ser construtiVa, jâ não ajuda. 

O SR. PAULO BROSSARD- Se a crítica for s_ern causa, se a crítica for 
infundada, será uma crítica vã. 

O Sr~ José Lins - Permita-me continuar, nobre Senador Paulo Bros
sard. O que quero dizer, entrando no âmago da questão que V. Ex• lenvanta, 
é que o Presidente da República tem o direito de ser acompanhado por seus 
Ministros, oficialmente, com o Presidente da República, procUrando visitar 
as obras do seu Governo, fazer cantata com o seu povo e deve, nesse momen
to, ser acompanhado por seus correligionários, como V. Ex• diz e que é natu
ral. 

O SR. PAULO BROSSARD- Nobre Senador, V. Ex•, oom a sua pro
verbial habilidade ... 

O Sr. José Uns- E, até que o Presidente participe dessa campanha ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Aí é que está. Não! Não pode se oon
verter cm cabo eleitoral; aí é que está! A tê as suas andanças com os seus 
Ministros, com os seus amigos, nada a opor. Agora, o que ele não pode é 
converter a Presidência da República em um instrumento de uma facção, 
o que ele não pode é colocar o poder da PresidênCia da RepúbliCa a serviço 
de um partido, o que não pode, em outras palavras, é cumpliciar a insti
tuição nacional da Presidência com os interesses de um segmento parti
dário. 

Olho para o nobre Senador Tarso Outra e me tecotdo de um fato: eu 
era estudante naquele tempo e estava concluindo o meu curso. Era Gover
nador do Estado o Sr. Walter Jobim, amigo e correligion-ário do S~nª-dor 
Tarso Outra. Recordo-me de que uma vez ele foi a uma convençãO do PSD, 
na cidade de São Bento e foi criticado, foi criticado porqUe o Governadór 
não deveria limitar os seus conta tos de natureza político-partidário. Nun
ca o Sr. Walter Jobim andou fazendo campanha em favor de Prefeito ou de 
Deputado, ou de candidato à Presidência da República! Nunca, nunca! 

Dei o exemplo do Rio Grande do Sul. LembraM me, Sr. Presidente, de 
um dos homens públicos mais eminentes deste País, o qual tive a fortuna 
de conhecer, quando foi membro desta Casa; Octávio- Mangãbeira,- que-
como se sabe era íntimo do Brigadeiro EduardO G6incs. Ele era um dos 
seus correligionários mais chegados; era um homem que tinha as reservas 
mas profundas cm relação ao Sr. Getúlio Vargas, em cujo Governo ele esti
vera duas vezes exilado e mais de uma vez preso. Pois bem, o Governador 
da Bahia, quando se anunciou a visita do Brigadeiro -EduardoGoffies, es
creveu uma carta ao Brigadeiro, uma carta que é realmente uma liçào. Ele 
dizia nessa carta que não precisava dizer·qual era o seu voto porque a 
Nação inteira sabia qual era e não apenas a Bahia. Que não precisava dizê
lo e, na medida em que pudesse influenciar os seus amigos, aconselhar os 
seus amigos que o faria c que todo mundo sabia qual era esse conselho: er~ 
votar no Brigadeiro Eduardo Gomes, mas que,_enquanto Gov_ernador da 
Bahia não participaria de nenhum ato eleitoral, nem mesmo em favor do 
seu candidato, do Brigadeiro Eduardo Gomes e, muito menos contra aque
le que lhe tinha neg<.~do o direito de viver no próprio País_, o qual teria, na 
Bahia, as mesmas garantias do seu candidato. 

Isso, nobre Senador, isso é que é ser político e exercer a política com 
dignidade, com correção, com exemplaridade! 

Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem/ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma breve comunicaçã_o, que espero 
que não seja de 45 minutos, mas de 5 minUtos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quem vence as grandes distâncias das estradas feder .:i is O e nosso País, 
quem traz na roupa o pó dos caminhos, encontra de pontos em pontos das 
nossas estradas, postos avançados ocupados pe!a Polícia Rodoviária, a 
qual presta relevantes s_erviços ao Pais. Isolado na sua distância, o posto 
detém ali os carros que transitam com irregularidades,--por exemplo, de 

iluminação, de luz; os carros que transitam com outras irregularidades 
quaisquer, como peso maior, e assim por diante, o posto presta, na fiscali
zação, um exemplar serviço ao povo brasileiro. Não só isso: são eles que de
têm, pelas comunicações de suas torres, os ladrões de automóveis, os marR 
ginais, os bandidos, o roubo nas fronteiras. 

Sr. Presidente, se eu disser ao Senado que ess.es homens ganhum orde
nados de miséria e de fome, com venCimentos menores do que a Polícia 
Militar dos Estados onde eles prestam esse serviço, o Senado talvez não o 
crCia~ Portanto, Sr. Presidente, eu que venho do meu Estado onde percorri 
cerca de quinze mil quilómetros a serviço de nossa campanha, encontrei 
nos postos da Polícia Rodoviária, esses homens que servem anonimamente 
ao povo brasileiro. Trago aqui esse apelo que faço em meu nome, em favor 
deles, ao DNER, onde Minas foi buscar o seu candidalO pelo PDS, ao Go
verno do Estado, mas ele veio e se esqueceu daqueles auxiliares magnífi
cos, da administração das estradas federais de nosso País, os quais vivem 
com vencimentos de miséria. Não acreditei quando me disseram o quanto 
ganham esses patrulheiros das rodovias federais do País. Esse é o apelo que 
eu faria, Sr. Presidente. 

Além disso, uma <fÇ,Osentadoría a que eles têm direito, como tanta 
gente tem direito à aposentadoria longa, eles que se expõem ao perigo, se 
expõem até às balas dos bandidos_ que por ali transitam e passam. Eles 
precisavam ter, de parte do poder público, um tratamento melhor. Portan
to, um vencimento melhor e uma aposentadoria com tempo mais curto, 
esse é o apelo que dentro dos poucos minutos, Sr. Presidente, tão menos do 
que os 45 minutos a que V. Ex• se referiu, tão pouco, tão- menos, deixo à 
consideração do Senado e do Diretor do DN ER em nosso País, a fim de que 
ele reconsidere, reexamine e reestude a situação das patrulhas rodoviárias. 
Estas prestam, no silêncio dos seus postos, à margem das estradas imensas 
deSte País~ serviços relevantes à tranqliilidade, à segurança, ao sossego da
queles que trafegam por elas de dia e de noite, no sol e na chuva, indiferen
tes de que ali, naqueles postos, estão os z-eladores da sua segurança. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.- (Muito bem.' Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra, oomo 
Líder, ao nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSÊ LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Concedo a palavra ao 
nobre SenadOr Leíte Chaves, para uma breve comunicação. 

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

O SR-PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concederia agora a palavra 
ao nobre Senador Pedro Simon, corilo Líder. Como S. Ex' não está presen
te, concedo a palavra ao Líder do PMDB, em exercício, o eminente Sena~ 
dor Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Como Líder. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

E apenas para consignar, nesta sessão, uma nota assinada pelo emi
nente Líder Senador Humberto Lucena, vazada nos seguintes termos: 

"A aplicação da Lei Falcão" à propaganda eleitoral, em 1982, 
significa, ao meu ver, o total descrédito do projeto de abertura 
política do Sf:nlior -Presidente da República, João Baptista de 
Oliveira_ figueiredo, que jurou fazer deste Pais uma democracia. 

Como ·se pode construir urna democracia negando~se. de for
ma tão absoluta e peremptória, aos partidos e aos seus candidatos 

- o -livre acesso- ao rádio e à televisão nos hofários de propaganda 
gratuita.:,_ iristituídos no País como um adas formas de combater 
os abusos do pod~r económico e-, por cons~guinte, de aperfeiçoar 
aS nossas comb:JJidas instituições deinocráticas? 

Ao enviar, ao Congresso Nacional, a proposta de Emenda 
Constitucional que restabelecia ·as eleições diretas para Governa
dores do Estado, o Senhor Presidente da República, espontanea
mente, enfatizou a necessídade imperiosa de rever as normas dra
conianas contidas na Lei Falcão, como uma das etapas posterio
res do processo de abertura política. 

• 
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Ao invés disso, o Governo, pela palavra autorizada do Sr. 
Chefe da Casa Civil_ da Pres_id.ê.ncia d~ República, Ministro Lei
tão de Abreu, e, bem assim, dos seus porta-vozes no Congresso 
Nacional, anunciam surpreendentemente à Nação a manutenção 
da Lei Falcão na campanha eleitoral deste ano, impondo-nm; as
sim, de modo arbitrário, o mais grave dos ca_sutsmos~ isto é, a lei 
do silêncio no rãdio e na televisão, numa demonstração clara e in
sofismável de que o sistema dominante do poder teme o livre de
bate, nos meios de comunicação de massa, sobretudo no rádio e 
na televisão, dos problemas econômicos, Político-s, Soci"àts e -cultu
rais que afligem de modo acentuado c crescente o sofrido povo 
brasileiro.". 

Era o que tinha a di.ze_r, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Aloysio Chaves- Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto 

~Mauro Benevides- Humberto Lucena- Gilvan RÜç_ha- LO-inanto 
Júnior- Luiz Viana --Amaral PeíXoto --Nelson Carneí"ro - Tancrcdo 
Neves -Dulce Braga - Mendes Canale - José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Sobre a mesa, projeto de 
lei que será lido -pelo Sr. 1<?-Secretârio. 

É lido o seguin.te 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 170, DE 1982 

"Dispõe sobre revogação da letra ub" do art. 39 da Lei nq 
3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica -da Previdência 
Social". 

O CCirtgrcsso Nacional_ decreta: 
Art. I• É revogada a letra "b" do art. 39, da Lei n• 3.807, de 26 de 

agosto de 1960. . __ 
Art. 2• O § I• do a_rt. 39 da Lei .n• 3.807, de 26 de agostc>de 126.\l.~pas

sa a Viger com -a seguinte i'_edação: 

"Art. 39 

§ 19 Não se extingu-ii'â a cota de_ pensão de pessoa designa
da na forma do§ l'~ do art 11 que, por motivo de idade avançada, 
condição de saúde ou em razão de e o cargos domésticos, continuar 
impossibilitada de angariar meios par·a o seu sustento. 

Art. 39 -Esta lei entra em vigor na data de su_a publicação. _ 

Justificaçãà-

0 direitO à percepção de pensão, por parte de viúva de s.egürado da 
Previdência a SoCial, tem como fa_to gerador as contribuiÇões pi"eviden
ciárias pa"gas.pélO de cujus. 

No entanto, ~sse irrefutável dir-f:ifo SOfre ínjüSta i'esti'"íÇãO, cóiiSúbs= 
tanciada naletra "b" d<> art. 39, da Lei n• 3.807, de 26 .de agosto d.e 1960. 

É que esse (fispoSit1Vo pre.Ceitua qu·e ·a êóüt de pensãO-se -eXnngnirá 
pelO casamento de Pensionista- do sexo feminino.- - _ 

Com isso, aS \:'1UV~S detrabalhadore~ que, ão _falt:c~re~. ~r~m .:.dn-c_vla
dos à instituição previdenciâria e cumpriram "todãs as exigências le&aíS no 
que tange. aà paga.inen·to dils contribuiçô-es--e:·a-sa~trsfaÇãO -dos prazos -de ca
rênCia' pa.-ra-a obtenção de benefíc-ios,-- perdem ~o -direito à pensão. 

Trãfà.-se, a itoSso yer, de autêntica abt?rra.ção·, que, além de injUrídica, 
é anti-social, eis ·que incentiVa as Víúvasde-seiurados a nã-o Cóiltrãíte_m no~ 
vas núpcias,· ·ma ri ten-do ligações clan_destíriã~ -que prejUdicam todo -o con
texto social bi'asHeiro: 

. Cabe_ressaltar, a esta altura, que ajurispriidê.nCí~-de no~.SQs tr.ibunai;} 
superiores tem sido no sentidO: de.que a pensionista "não perde o direi(ó à 
pensão, quando contrai novo _cas-amento, porquanto este não pode ser con
siderado como causa de perde do direito, estarido .. integr3do ao patriri1ônio 
da pensionista:, havendo sído consti_tuído pelo implemento de condição 
pré-fixada e que teve eJCercício pela superveniência de termo; -sendo o re
sultado de contribuiÇões feitas -pelo segurado, mas dentro das forças da 
economia do casal. 

Div-ersos-julgados dos tribunais _su_pC?rior_eS_ tê!fi asSin_~lado, ~ambém, 
que o novo casamento gera situação jUrídica autôOo-ma e dlver$~ -cfa Pri_
meira, mas i.lzualmente benéfica ao:outró casal, pois se compraz na lei (Có-

digo Civil, art. 229) e se manté'm sob a proteção do Poder Públíco,_confor
me garantido na ConstitUição Federal (art. 175, 4), não podendo prevale
cer, contra essa sit_uação, o art. 39, letra .. b", da Lei Orgânica da Prcvidén~ 
cia Social. 

As razões aqui expostas, quer nOs parecer, aconselham a que o ques
tionado di.spositivo seja revogado, tal como preconizamos. 

Sala das Sessões, aos 20 de agosto de 1982.-:- Dulce Braga. 

Às Comissões de Constituiçilo e Justiça, de Legislação So
cial e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- O projeto de lei que ocaba 
de ser lido será publicado e remetido às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- A Presidência oomunica 
que resolveu antecipar, para as 18 horas e 30 minutos, a sessão conjunta 
anteriormente convocada para hoje, às 19 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Passa·se à 

ORDEM DO DIA 

() S!~ Dirceu Cardoso --:-S.r. Presidente, peço a palavra para uma 
- questão de ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Gastão I\Tiiüer) :..:_Para uma questão de or
dem, tem a palavra o nobre Senador Dirceu Càido,so. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão deordem. Sem revi· 
são do orador.)- Sr. Presidepte, nào l;lavendo quorum para a_sustentação 
da presente sessão, pediria a V. Ex• que a encerrasse, antes de qualquer 
discussão_ e anúncio de qualquer item da nossa pauta. 

Era esta a questão de ordem que gostaria de formular, 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Será atendida a questão de 
ordem de V. Ex• 

O Sr.- Dirceu CardOsO- - Pois nãO. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Nessas oondições, as ma
térias ronstant~s da pauta de hoje ficam com a apreciação sobretada em 
virtude da falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Antes de encerrar os traba· 
lhOs; a Presidência cómunka ao plenário que, na presente sessão, termi
nou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de De,çreto Legisla ti
V() no;t 13, de 1982, que aprova as co-ntas do Presidente da República, relati-
vas ao exercício finanCeiro de 1979. - -

Ao projeto riãó foram ofereCidas emendas. 
A matéda será despachada à Comissão de Finanças que, nos termos 

regimentais, tçrá o prazo. de 30_ dias, prorrogãveis por mais trinta, para 
sobre ela se manifestar. Esgotados estes prazos, o projeto sCrá-incluído e.m 
Ordem do Dia, Coni oU: Sem -parecer. 

· O SR. PRESIDENTE (Gastão MÜllÚ) - A00Pré.síd~iícia designa 
para a Or~em ~o Díá--da_ próXíin~Csess·ão ordinária as ~--~~~ri_~s)::onstantes 
da pauta de hoje, sobrestadas por falta de quorum, .e _màiS:Qsh.J>rqjetos de 
Resoluçãon•s iQ_i ~ 4()(81 .• 42 ê~3(82, ficando assim-ooii.stituída: 

VotaçãO-, em tUrno único,--dO Projeto de_Resolução_ nf2)'}2~ de 1981 (apre
sentado pela Conlissão de _FinanÇas-ComO cQ_çtch,ts;i.o de" s~i!J>-ª'J~çr n9 1.207, 
de 1981), que autoriza o Gover_no._do Estado do Ceará~ Cõrit.tªt~r ~présti
mo externo, ho valor deUS$ 50,000,0000.00 (cinquílentii milhões de dólares 
norte-ameriCaricis, destinado ao U Plano de Metas Governa:meritais - PLA
M EG II - 79/83, tendo 

PARECERES, s<>b n• 1.208, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, ·pela constitucionalidade e-j~tidicídade. 

2 , .. · 

Votação, -em turno único,-do ProjetO de RCsolução n\t 23_2, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Ei:oriofniã cQm.o·cõrtCiusão de seq P:ip:cer n9 1.306, 
de 1981), que aut<>ríza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a el~var em Cr$ 
875.101 .. 660,51 (oitocentos e· setenta e cinco milhões, cento e três mil, seiscen
tos_e seS-senta cfuZeit6s C-cinque-nta é tini centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, te_ndo 
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PARECERES, sob n•s 1.307 e U08, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Munidpios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9.:24f, de -1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1981), que autotiza a Prefeifura Municipal de Manaus a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dóla
res norte-americanos) destinada a programação de investimentos naquele 
município, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.346 e 1.347, de 1981, áas Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucion~.lidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 245, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças cOmo -conclusão de seu Parecer n9 1.386, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no Valor de USS llO,OOO,OOO.OO (cento e dez 
milhões· de dólares norte-americanos) destinado ao programa de obras viárias 
e ligações trancais daquele Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.387, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o9 .107, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 549, de 
1982) que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a contratar em
présti;,o externo, no valor deUS$ 40,000,00.00 (quarenta milhões de dólares 
norte-americanos) destinado ao programa de investimentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1982, das Comissões: -
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
-de Municípios, favoráVel. 

6 

Votação, eu turno úníCo, do Projeto de Resolução n9 114, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Finariças comO conclusão de seu Pare_cer IJ.9 565, 
de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiãs a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor de US$ 50,000,0?0.00 (cinqUenta milhões d.e 
dólares), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mt~ 
neração e Infraestrutura Econômica, naquele Estado, tendo 

PARECERER, sob n• 566, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de ResolUção n9 159, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecei n9 951 
de 1981), que autoriza o Governo do Es"tado do Rio Grande do Sul a eleva; 
em Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e quarenta e dois iriTihões, seiscentos e cin
qüenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob n• 952, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 189, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa.,recer n9 1.153_, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar ope
ração de empréstimo externo, no vãlor de US$ 70,000,000.00 (seú~nte milhões 
de dólares norte americanos) destinado ao programa de rodovias alimentado
ras do- Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.154, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela -constitucionalidade e juridicidade. 

9 

Votação, em primefro turno, do Projeto· dé [éí d6 Serúii:io n9 -f3· d~ 1919~ 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a conceSsão de 
aposentadoria especial para o comerciãrio, na forma que específica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislq.ç_qo SociaCfavo_rável; 

--de Saúde, favOrável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viaila e José Fragelli. 

10 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
_,de constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação- Social. favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

11 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado número 164, 
de 1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
__::_de Constiiuição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
-de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e JUstiça. 

12 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~" 352,- de 
1978,- de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 
13 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Sen"ador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n9 5.480, de lO de agosto de l968, disciplinando o pagamento do 139 sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação SOcidl, faVorável; e 
-de Finanças. favorável. 

14 

Votação, em primeiro tUrno, do ProjetO de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Legislação Social,· 
-de Serviço Público Civi1: e 
-de Finanças. 

15 

Discussão, em tUriJ-9 úriiCo, d(d>rcijeÍq de-'Lei da câniara n910l, de 1981 
(n~" 3.702/80, na-casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que autoriza o Instituto Nacion~I de Colonização e Reforma Agrária 
-INCRA, a alienar, à Companhia Agro-Industriai de Monte Alegre, os lo
tes 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Co
lonização de A1tamir.a, no Município de Prainha, no Estado do Pará, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 580 a 582, de 1982, das Comis-
sões: 

--de Agricultura; 
-de Assuntos Regionais; e 
-de Finanças. 

16 

DiScussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Comíssão de Economia corOo conclusão de seu Parecer n9 
318,dei98I), qlle autoriza a Prefeitjlra Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5:700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o moniante de sua 
dívida consolidada, tendo -

• 

• 

• 
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PARECERS, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
-de C onsriwição e -Justíça; pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Afunidpio.L fa~·orável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n? 309/81, de autoria do Sena

dor Dirceu Cardoso, de_ reexame da Comissão de Constituição _e Justiça.) 

17 

Discussão, eni turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 42, de 1982 (a
presentado peta Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n"' 
279, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a levar 
em Cr$ 180.975.100,00 (cento e oitenta milhões novenéentos e setenta e Cinco 
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívid_a _ c_oo_s_olidad_a, tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e !98!, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Afunidpios, favorável. 

18 

Discussão, erri turno-únic:o, do Projeto de Resolução n"' 53, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu __ Parecer n~_31 I, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 37 576.000,00 (trinta _e sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo __ 

PARECERES, sob n•s 312 e 313, de 1982, das Comissões. 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidad_e e juridicidade; e 
-de Municípios. favofâvel. 

19 

Discussão, eni primeiro tuirio, do Projeto de Lei do Senado n9 309. de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contãbil, e dâ outras providências, tendo 
I PARECERES, sob n•s 573 e 576, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Serviço Público Civil. conti'ãrio: e 
-de Economia, favorâvel, com as Emendas de n"'s 1 e 2-CE, que apre-

sena. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 35/82, do Sendor 
Gabriel Herme&,de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 30-8-82 E QUE, ENrREGUEÂ REVFSÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSI!: LINS- (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Neste mês de agosto o BNH completou dezoito anos de existência. Criti
cado por uns, elogiado por outros, forçoso, entretanto, Sr. Presidente, é reco
nhecer a extraordinãria importância do papel dessa instituição na vida nacio
nal. Fruto de umna concepção ousada, o banco revolucionou a política habi
tacional brasileira, corrigindo antigos erros e abandonando; radicalmente, 
velhas tentativas cujos malogros ainda hoje se deploram. 

Tem constituído uma preocupação constante do Governo a crônica defi
ciência de moradias condignas para uma população que cresce a índices sur
preendentes, índices que preocupam a qualquer Pafs em desenvolvimento. Só 
para atender ao crescimento da nossa população, necessitaríamos construir, a 
cada ano, mais de 600 mil habitações. Pode-se imaginar bem o que isso repre
senta. Mesmo a um ínfimo preço médio de I milhão e meio de cruzeiros por 
unidade, o custo total_dessa habitações, com o mínimo- de serviços urbanos, 
se elevaria à fabulosa soma de 1 trilhão e 200 bilhões de cruzeiros. Essa quan
tia extraordinária equivale a mais de 6 bilhões de dólares por ano. E para que, 
Srs. Senadores? Para atender apenas às novas famnias que, a cada ano, sur
gem neste País. 

f: sabido, todavia, que o déficit demoradia no Brasil ê crÔniCO~-v-Cffi de 
longe. As populações de baixa renda vivem precariamente nas áreas rurais, 
ou à margem dos espaços urbanos, em moradias que não correspondem ao 
mínirrio-·Cxigido pela dignidade humana. 

Pois é, Srs. Senadores, diante desse quadro de dificuldades, que cresce a 
importância do papel do BNH, cuja tarefa primordial é elevar o padrão habi~ 
tacional, em particular dos segmentos mais pobres e menos favorecidos. 

O banco foi criado para ajudar o povo a conquistar alguns dos seus direi
tos fundamentais: uma casa para morar, servida, pelo menos, de âgua potâ-

vei, em área saneada e urbani?ada, com um mínimo de conforto para a 
familia e de bem-estar para a comunidade. Para isto, ele comanda, no País, 
essa nova política habitacional. Mas não é o BNH, Sr. Presidente, o único a 
aplicar recursos na construção de moradias, Hã ern funcionamento, no País, 
um amplo sistema de captação de poupanças, que canaliza recursos para a 
casa própria, para·o saneamento básícO e para a implantação de equipamen~ 
tos urbanos, contribuindo para a humanização das cidades. No entanto, ê o 
BNH a força propulsora disse gigantesco"- esforço, que faz da política habita
cional brasileira exemplo único no mundo, a despeito de suas naturais defi
ciências e de suas imperfeições. Nesses 18 anos de existência o Banco Nacio
nal da H abitaçào marcou, iildelevelmente,_ a sua passagem em quase todos os 
recantos deste País, semeou milhões de novas moradias nos rincões mais dis
tantes, construiu e ofereceu às família_s_ novos lares, erradicou favelas e suba
bitações em muitas áreas pobreS, onde a indigência castiga a gente sofrida 
desses amontoados infra-humanos. _ 

Cometeu o BNH erros ou desacertos? É prováveL Só não_erra, Sr. Presi
dente, quem nada realiza. Mas, aí está a gigantesca õbra por ele realizada. 
Qua:ndo sobrevoamos ãs cidades essa obra parece multiplicar, com os seus 
conjuntos, a- própfüi pãiSagem da estrUtura urbana brãSiJeira. O País estã se
meado de casas novas, milhões de brasileiros devem o seu novo lar a essa 
P:Olítica que, em 18 anos, criou rafiis profundas nó setõr da construção civil, 
a despeito de tod~_s~as vicissitudes, dÕ custo do dinheiro e -da inflação que nos 
oprime a todos. O Ministério do Interior merece hoje, SrS. Senadores, eis nos
sas congratulações. O Ministro Mário Andreazza merece uma palavra de re
conhecimento e de incentivo. Mais do que ningu6m ele tem buscado cor.rigir 
desvios, aprimorar a política do banco e, sobretudo, amenizar o peso dos cus
tas crescentes da ca~ própria -para os mais Pobres desvalidos. 

q_ Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOS!ô UNS - Concedo ao nobre Senador Jutahy Magalhães, 
com prazer, o aparte que me pede. 

O Sr.- Jutahy Magalhães- Apenas para solidarizar-me com V. Ex• nesta 
manifestação que faz, não apenas· em relação ao BNH mas tambêm em re
lação ao trabalho que vem sendo execu~ado pelo MinistrO Mário Andreazza~ 
Eu queiiã-juntar minha voz à de V. Ex• aos aplausos ao Ministro Mário An
dreazza pelos trabalhos que ele vem executando, de profundo alcance social 
para o Brasil. 

_ O SR. JOSE LINS- Acolho com prazer, nobre Senador Jutahy Maga
lhães, essa manifestaÇão de solidariedade, não só ao banco como também ao 
esforço do Ministro-Mário Andreazza. Ele, mais do que ninguêm, tem com
preendido o lado difícil da política habitacional, sobretudo quando se trata 
de ajudar as classes desfavorecidas. V. Ex• lembra-me, agora, que essa mani
festa_ção deve ser estendida também, a todo o sistema habitacional que envol
ve entidades de poupança as mais diversas. 

Sr, Presidente, a casa tem um preço. Não ~á meios para satisfazer, de 
graça, a necessidade das famílias sem renda ou de renda ínfima. Para essas é 
pf6ciso começar por um emprego, mas isso também tem um custo social. No 
entanto, meSmo para estas, o Ministro_ criou o PRO MORAR, cujas moradias 
estão ao alcance até dos mais pobres. Ê preciso reconhecer que o Presidente 
Fígueiredo tem consagrado no campo social conquistas sem precedentes. 1:: 
de justiça lembrar, agOra, quando o BNH aniversaria que, nos seus três anos 
de Governo, o Presidente Figueiredo aplicou, em moeda corrigida, através do 
banco, cerca de 2 trilhões de cruzeiros, ou seja, quase 11 bilhões de dólares, 
numa média de mais de ~.5 bilhões de dólares por ano. 

Isso equivale, Srs. Senadores, à soma de tOdas as aplicações que o BNH 
realizou nos 15 anos anteriores da sua existência. E não ê só, neste Governo o 
banco possibilitou a conStrução de I milhão e 700 mil moradias, mais do que 
duplicando tudo o que foi feito antes. Cerca de 9 milhões de pessoas foram 
ajudadas por essas novas habitações. E, o que é significatíVo, 54% dos recur
sos. despendidos nesse programa, portanto rilais da metade do dinheiro, foi 
aplicado em habitações baratas, de interesse social. 

Este é um ponto importante a cOnsiderar. A Oposição diz, em toda a 
parte, que o Sistema Nacional de Habitação contempla mais aos ricos do que 
aos pobres. Isso não é verdade. Tenho os dados em mãos. 54% de todos os re
cursos aplicados pelo banco o foram em habitações para féimílias pobres, em 
áreas difíceis, em ãi'e3.s de indigência, com objetivos quase exclusivamente so
ciais. 

Além disso, além de todas essas realizações, é preciso salientar, também, 
o notâvel papel que tem desempenhado o PROMORAR junto a essas 
famílias mais pobres. 

O Sr. Lenoir Vargas - Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. JOSh LINS -Concedo o aparte a V. Ex• com o maior prazer, 
nobre Senador Lenoir Vargas. 

O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex• está fazendo_ uma apreciação séria e corre
ta da atuação do Ministro Mário Andreazza no seu Ministério e, por via de 
conseqüência, da orientação dada ao Banco Nacional de Habitação que lhe é 
subordinado. O realismo dos dados que V. Ex• apresenta permitem uma ava
liação da obra ciclópica realizada, da majestade desse trabalho em favor do 
aumento do número de moradias, sobretudo? para as categorias de menor 
renda, como V. Ex• acaba de frisar. Eu gostaria que V. Ex•, que é um expert 
nesta matéria, não deixasse de incluir no seu pronunciamento? uma Palavra 
sobre a indispensabilidade, a fatalidade da correção dos débitos, em virtude 
da impossibilidade de deixar também de corrigir os Créditos. As soluções sim
plistas apresentadas são sempre no sentido de que se devesse fazer as cons
truções o mais barato possível e que não houvesse nunca o reajustamento na ~ 
prestação, porque estes das soluções simplistas não estão preocupados com a 
continuidade da existência do Banco Nacional de Habitação, que só poderá 
continuar a existir e a atuar, se houver o retorno corrigido dos recursos por 
ele aplicados. ComO a grande parte dos recursos do BNH provém da contri
buição dos trabalhadores, é dinheiro que pertence aos trabalhadores, esse di
nheiro precisa ser corrigido, para que os trabalhadores não sejam fraudados 
nas suas economias. De modo que acho que V. Ex'- se incluísse, no discurso 
magnífico que estã fazendo, uma palavra sobre esse tipo de compensação, 
essa indispensabilidade tanto da aplicação como da correção, permitifia que 
o discurso de V. Ex• fosse intensamente usado por aqueles que compreendem 
e que desejam que o povo brasileiro entenda melhor a atuação, a maneira de 

atuar, de construir do Banco Nacional da Habitação. 

O SR. JOSÉ LINS- Nobre Senádor LenoirVargas, V. Ex• verâ que me 
referirei a esse aspecto, aliás fundamental, da questão habitacional. Áinda há 
pouco, nobre Senador, discutindo com o eminente Senador Henrique San
tillo, fiz uma referência às análises símpfistas da Oposição, Soóre alguns 
problemas que merecem tratamento mais sério. 

. Em qualquer comunidade o trabalho de todos resulta, em geral, na 
cnação de alguma riqueza. Isso é válido em qualquer parte do mundo. É im
possível que uma comunidade continue, sempre, consumindo mais do que ela 
mesma produz. t: razoável que, durante algum tempo, uma comunidade pos
sa endividar~se junto a outra comunidade, que um país poSsa endiVidar-se 
junto a outro, mas isso não pode ser feito indefinidamente. Se uma comuni
dade é pobre, fatalmente a distribuição de bens entre os seus membros é insa
tisfatória. 

É uma ilusão pensar que nessas comunidades, alguns poderão constante 
e continuamente pagar peios outros sem Se sentirem prejudicados. No fundo, 
é a própria comunidade que paga- tudo. Eu voltarei dentro em- pouCo -a esse" 
assunto. 

Mas V. Ex• tocou também em um ponto importante quando disse que a 
obra do BNH é uma obra ciclópica. A Política Nacional de Habitação, real
mente, tem produzido resultados extraordinários. O número de moradias já 
construídas equivale às habitações necessárias para abrigar cerca de 20 mi
lhões de pessoas. Essa façanha equivale à construção de uma capital como 
São Paulo, mais uma capital como o Rio de Janeiro e, de Sobra, mais outras 
capitais. Quanto à correção das prestações pagas pelos beneficiários- do pro
grama, V. Ex• mais uma vez tem razão. O dinheiro do Fundo de Garantia, 
que financia essas residências •. peitence a·os operáriõs. ·sao faíS- reCuisos que 
produzem esse imenso benefício social, mas eles não podem, nem devem ser 
desgastados. Pertencem aos assalariados e não é justo tirar deles, para dar a 
outros. Podemos tirar, com justiça, um pouco dos ricOs para dar aos pobres, 
mas não podemos tirar impunemente dos pobres. 

Sr. Presidente, novo esforço realizado no campo habitacional é o progra
ma paralelo, recentemente criado pelo presidente Figueiredo,- o PROMO
RAR, - Programa de Erradicação de Subãbitações. DizMse que o custo da 
casa é alto. Hoje, tudo neste País é caro. A inflação distorce tudo e prejudica 
a todos. O PROMORAR, porém, foi feito para aqueles que estão na faixa ex
trema da pobreza. para aqueles que quase não podem contribuir" para pagar 
uma casa.- Pois be~, _criado apenas ~á cerca de dois anos, o PROMORAR,já 
beneficiou oitocentos e oiteritif mil pessoas; alêm disso, hâ uma outra dimen
são da ação social do Governo, que é a urbanização-de âreas favelad3s. As fa
velas são âreas-pobres, marginalizadas em torno das "cidades. O Governo dO 
Presidente Figueiredo já beneficiou a mais de um milhão e dUzentas mil pes-
soas. São, n-obre Senador Lenoir Vargas, mais 2 milhões de habitatltes que fo
ram ajudados pelO BNH. -Praticamentê isso eqUivale 3 dUas cidades da di- . 
mensão de Fortaleza, no Ceará. 

O Sr. José Frizge/li- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS- Com o mãior prazer, nobre Senador José Fragelli. 

O Sr. José Fragelli- V. Ex• está fazendo uma expo~ição, que realmente 
corresponde à verdade dos fatos. Um programa foi estabelecido, no início 
desta Revolução de 1964, para atender ao problema angustioso da moradia 
nos centros urbanos, sobretudo, tendo em vista a urbanização - acho que 
podemos dizer- violenta, que se vem procedendo no País de uns anos para 
cá. 

O SR. JOSÉ LINS - V. Ex• tem razão. 

O Sr. José Fragel/i- V. Ex• destacou um ponto ao qual quero fazer um 
pequeno reparo, que é o programa adotado agora, no Governo atual, de 
construções po-pulares, para aquela camada da população de baixa renda. 
Mas, isso vem acontecendo de 4 anos para cã, porque V. Ex• conhece, melhor 
do que eu, as criticas que vinham se fazendo ao BNH até o fim do Governo 
Geisel e início desta administração, de que a maior parte dos recursos do 
BNH era dirigida para a construção de apartamentos de luxo, de outros, não 
de luxo, mas da classe bem remunerada do País, da média burguesia, 
desviando~se assim aqueles recursos que vinham dos salários- dos trabalhado
res para uma faixa da população que não era dos trabalhadores. E isSo se fez 
graças às crítiCas qUe a OposiÇão, e eu não era Oposição nessa época, mas ·às 
críticas constantes que a Op-ilsição fazia-a esse niodo de proceder do BNH. E 
eu mesmo, durante a campanha eleitoral de 1978, acompanhando essas críti
cas, as estatísticas que então se apresentvam, eu dizia, nos meus comícios, 
que, se viesse para o Senado, eu iria me bater para urlla modificação daqueles 
tipos de aplicação dos recursos do BNH. Então, é preciso reconhecer, Sr. Se
nador, que as Oposições também contribuíram para essa feliz solução dada 
pelo Governo atual. Eu não tenho restrições a fazer, porque pior seria, e ele 
nã? Vida ao- enêOntro das necessidadeS- populares, se perniatlecesse aquela 
política vigente até o fim Po Governo Geisel e o início -da presente adminis~ 
tração. · 

O SR. JOSÉ LIN S- Nobre Senador José Fragelli, rerolho a partici
pação de V. Ex• em meu discurso, com -imenso prazer. 

O Sr. José Fragelli- Muito obrigado. 

O SR. JOS:f:: LINS- Considero, para o regime democrático, a Opo~ 
sição uma componente essencial. 

O Sr. José Fragelli- Até a oposíção dentro do próprio Partido do Go
verno. 

O SR. JOSÉ LINS -_Refíró-me à OpOSição aoGoverrió. Essa é indis
pensável, nobre Senador. Já diz um velho aforismo que, da discussão nas
ce a luz. Todos erramos. Ai do administrador que não conta coin um crftico 
ª:utêntico: a história cobrará caro pelos seus erros. 

O Sr. José Fragelli- Muito bem! 

O SR. JOS~ LIN S- O papel da Oposição não é só importante, mas 
necessário e indispensável. Ne_ste ponto, estou de acordo com V. Ex• 

Mas eu dizia há pouco, Senador JoséFragelli, que o BNH não é o úni
co instrumento de ação no campo da política habitacional. O Sistema Fi
nanceiro de Habitação conta- com outras instituiÇOes que captam pou
panças e, cujos recur~s são, normalmente, enca~inhados para tipos de 
habitações mais sofisticadas. 

Acabei de dizer há pouco, que os recursos do BNH têm sido aplicados, 
em sua maioria, em moradias para" -as camadas de baixa renda. Não me re
firo 3penas ao PRO MORAR, mas também, por exemplo, às COHABs, que 
ajudam às classes assalariadas cuja renda está entre 2 e 6 salários míni
mos. Nesta área, o banco aplicou 54% de todos os seus recursos, o que real
mente é muito. E basta sobrevoar as cidades, em qualquer parte deste País 
para ver como a estrutura do espaço urbano mudou completamente. São 
milhões- não são milhares- são milhões de habitações construídas em 
imensos conjuntos, para populações de baixa renda. É claro que 
construíram-se também edifícios de apartamentos, muitos deles até caros, 
mas isso foi feito_coin poupanças de outro -nível, e com a participaÇão dos 
próprios compradores. É importante, aliás, d-iversificar a oferta para 
ajustá-la à demanda. _ - __ _ 

Mas_, quanto ao BNH, a maior parte doSfecursos têm sido aplicados 
em ãreas de bai~a renda. Se a Oposição tiver Contribuído para isso, então 
ela, pôr iSso, só merecérã elogi?s. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador José Lins, V. 
Ex• pediu a palavra, como Líder; são 20 minutOs: O nobre Senador l-Ienri-
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que Santillo pediu a palavra, como Líder, e, fifüilmente, S. Ex'" deixou a 
tribuna depois de exceder 10 minutos. V. Ex" já está chegando aos 10 mi
nutos. Tetn.os oradores inscritos. Então, baseado no Regimento, eu pedi
ria, por favor, que V. Ex• encerrasse o seu pronunciamento porque temos 
mais 4 oradores inscritOs, que são os prejudicados, porque as Lideranças 
pedem a palavra por 20 minutos, cada um fala 20, 30, tornando o tempo 
dos oradores que estão inscritos para falar, de modo que eu pediria a V. Ex• 
que, quando quisesse fazer um pronunciamento tão belo como o que vem 
fazendo em torno do BNH, se inscrevesse como orador após a Ordem do 
Dia, quãndo o orador pode dispor de uma hora. 

O SR. JOSI': LJNS- Aceito a reclamação de V, Ex• Farei o possível 
para concluir, no menor prazo possível, este pronunciamento. 

O BNH, Srs. Senadores, por causa da sua ação essen-cialmente social, 
é um instrumento de rara importância e influência políttca. Um programa 
estruturalmente necessário e socialmente justo, ê o melhor caminho para o 
sucesso_junto à opinião pública. Seria fácil- e aqui atendo à sugestão do 
nobre Senador Lenoir Vargas- seria fácil ao Governo baixar as prestações 
da casa própria; baixar ó custo pago, principalmente pelas famílias mais 
pobres, que adquirem suas casas. Mas, isso, Sr.- Presidente, Srs. Senado
res, teria que ser feito à custa do dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, que todos sabemos, pertence aos trabalhadores. Seria fácil 
para o Governo fazer cOrtesia-com 6 Chapêu albCiõ, mas o Governo não é ir
responsável, o Governo não pode fazer isso. Antes, assume, perante o tra
balhador a responsabilidade de proteger o seu património- responsabili
,dade da qual não pode fugir. 

Quem analisa esses fatos, conscientemente, sabe que ·o aumento das 
prestações corresponde, quase exclusivamente, à atualização dos custos de 
serviços e à reposição da poupança que os trabalhadores confiam ao BNH. 
É por preservar e proteger o dinheiro que os assalariados lhe confiam que o 
banco pode continuar a construir mais casas para o 'povo. 

A melhoria da qualidade de vida nas cidades, Sr. Presidente, objetivo 
no qual o BNH investe sem cessar, exige estrutura urbana mais equilibra
da e serviços que venham proporciOnar mais bem-estar aos seus habitan
tes. Nesse campo, a ação do Presidente Figueiredo tem sido decisiva. Nos 
seus três anos de Governo, instalou sistemas de abastecimento de água, 
através do BNH, em 900 localidades deste País, distribuídos por todos os 
Estados da Federação, e ampliou os sistemas de distribuição de água_ de 
mais de 1.500 outras comunidades. São, assim, mais 2.400 cidades que ti
veram os seus sistemas de abastecimento construídos ou ampliados ... 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto. Fazendo soar a campainha.) 

O SR. JOSÉ LIN S- Peço a V. Ex• que me conceda mais 5 minutos e 
terminarei. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador, não é por 
mim. V. Ex• há de compreender que eu apenas figuro a(}U:i como Presiden
te eventual, mas é que V. Ex" estA tirando o direito de outros companhei
ros nossos que estão inscritos- e esperam falar. 

O SR. JOSÉ LIN S - Terminarei, Sr. Presidente. 
São quase 14 milhões de pessoas a receber, nestes três últimos anos, os 

benefícios da água tratada e distribuída. 
Hoje, graças ao BNH, mais de três rriil, dos quatro mil municípios 

brasileiros, têm o seu própriO sistema de abastecimento e mais de 80% das 
populações urbanas recebem água potável em suas casas. 

Sr. Presidente, pode-se discutir detalhes da política do Banco Nacio
nal da Habitação; pode-se discordar da obstinada disposição com que o 
Governo deferi. de o patrimônío do Fundo de Garantia; pode-se discutir, Sr. 
Presidente, a filosofia do banco quanto à ênfase em habitações urbanas_o_u 
rurais, nas grandes cidades ou nas cidades do interior; pode-se desejar 
mais pressa na melhoria dos padrões habitacionais e--mais imaginação na 
busca de construções de baixo custo. Pode-se tudo isso, mas não se_ põde, 
Sr. Presidente, obscurecer o extraordinário suces_so que, apesar de tudo, o 
País tem obtido com a sua atual política habitacional. 

Não se pode negar que o PresidenteFigueíredo e o Miriísüo MárioAn
dreazza têm conseguido, apesar de todas as dific-uldades, somar as forças, 
mobilizar as energias, arregímentar os rectirsos __ do_BNH, para t9rnar esta 
Nação economicamente mais forte e socialmente mais justa. 

Saúdo, Sr. Presidente, o Banco_Nacional da Habitação_ pelos seus 18 
anos. Parabenizo o seu Presidente, Dr. José Lopes de Oliveira e cumpri
mento, pelo sucesso de sua política, o Presidente Figueiredo e o seu Minis-

tro do Interior, o incansável administrador de dificuldades que é Mário 
Davíd Andreazza. 

Muito obrigado. (Muito bem/) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Resenha das matérias apreciadas de }9 a 31 de agosto 

(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E ENCAMINHADOS À SANÇÃO 

_ Projeto de Lei da Câmara n' I9, de 1982 (n' 3.355/80, na Casa de ori
gem), de inciativa do Senhor Presidente da República, que altera o Código 
de Processo Civil, para simplificar o proCesSo--d-e homologação judicial da 
partilha amigável e da partilha de bens de pequeno valor.Sessão: 1 I -8-82. 
(Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n~ 54, de I982 (n' 5.283/81, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o d_esmembramento dos Conselhos Federais e Re
gionais de Biorhedicina e de Biologia~ Sessão: 11-8-82. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n' 67, de I982 (5.850(82, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pen
são especial ao escultor FranciSco Biquida Dy LafuenteGuarany. Sessão: 
3I-8-82. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n• 68, de I982 (n' 5.841\'82, na Casa de ori
gem), e iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pensão 
especial à atriz Henriette Fernande Zoé Morineau, Sessão: 31-8-82. (Ex
traordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n' 69, de I982 (n' 5.93If82, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pen
são especial à Senhora Maria do Carm_o Santos Guedes. Sessão: 31-8-82.. 
(Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n' 70, de I982 (n' 5.849/82, na Casa de ori
gem)1 de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pen
são especial ao Cineasta Victor Lima Barreto. Sessão: 31-8-82. (Extraordi
nária.) 

PROJETOS APROVADOS E ENCAMINHADOS Ã PROMULGAÇÃO 

Projeto de Decreto Legislativo n' 12, de 1982 (n' !39/82, na Câmara 
dos DepUtados), que -autoriza o senhOr Vice-Pfesidente da República· a 
ausentar-se do País, no período de 23 de setembro a 23 de outubro do cor
rente ano. Sessão: 12-8.~82._ (E:;üraQrdinâria.) 

Projeto de Decreto Legislativo n9 26, de 1980 (n9 6If80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o Texto do Tratado entre o Governo da República 
Federati,.a do Brasil"eoGoverno da República Argentina para o aproveita
mento dos recursos hídricos compartilhados dos trechos limítrofes do rio 
Uruguai e de seu afluente, o rio Pepki-Gu3.çu, concluído em Buenos Aires, 
a 17 de maio de 1980. Sessão: 31-8-82. (Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n9 20, de 1981 (n9 140/82, na Câmarà 
dos Deputados), que autoriza o Senhor Prçsidente da República a 
aus_entar-se do País na segunda quinzena do mês de setembro do corrente 
ano. Sessão: 31-8-82. (Extraordinária.) 

MA TÉRJAS APROVADAS E ENCAMINHADAS À COMISSÃO DERE- . 
DAÇÃO 

. .. Projetes de Decreto Legislativo n• 43, de 1982 (n' 105/81, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Turismo entre o ao:. 
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Co
lômbia, concluído em Bogotá, a 12 de março de 1981. Sessão: I2-8-82. (Ex
traordinária.) 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 1982 (n9-
4.74lj81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que concede pensão especial vitalícia ao Doutor Gratuliano da 
Costa Brito e dá outras providências. Sess_ão: 31-8-82. (Extraordinárfa.) 

PROJETO REJEITADO NOS TERMOS DO ART. 278 
DO REGIMENTO INTERNO E ENCAMINHADO AO ARQUIVO 

Pr_ojeto de Lei do Senado n917, de 1981, de autoria do SoenadorOrestes 
Quércia, que altera a redação do § 29 do art. 69 da Lei n9 605, de 5 de janei
ro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento 
de salário nos dias feriados civis e reUgíosos. Sessão: 30-8-82. 
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MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS À ESCOLHA DE AUTORI
DADES 

Mensagem no 103, de 1982 (n' 209/82, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Ronaldo Cosfa, MiniS:tr_o de Primeifa Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Canadá. 
Sessão: 10-8-82. (extraordinária) 

Mensagem n9 162, de 1982 (n<? 325/82, na origem}~ p·eta qual o Senhor 
Presidente da República s_ubmete à deliberação do Seriado a escolha do 
Doutor Aldir Guimarães Passarinho para exercer o cargo_ de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, na vaga decorren~e da aposentadoria do Mi
nistro Firmino Ferreira Paz. Sessão: 10-8-82. -(extraoidínária) 

PROJETO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO 

Projeto de Lei do Senado n9 341, de 1980, de autoria do Senador Fran
co Montare, que simplifica e desburocratiza o process-o de operações finan
ceiras, permitindo que os documentos firmados pelas Instituições Finan
ceiras sejam autenticados mediante chancela mecânica. Sessão: 12-8-82. 
{extraordinária) 

PARECER APROVADO E ENVIADO AO ARQUIVO 

Parecer n<~ 573, de 1982, da Comissão Especial-incurribida de exan1inar 
a denúncia formulada pelo Senhor Amllar Rodrigues Dias, contra o Doutor 
Inocêncio Mártires Coelho, Procurador-Gerai da República, alegaridO cri
mes de desídia no cumprimeritá-de suas atribuições. (Parecer pelo arqui
vamento do processo.) Sessão: 12:.8-82. (extraordinãria) 

PROJETOS RETIRADOS E ENVIADOS AO ARQUIVO 

Projeto de Resolução n9 269, de 1981 {Mensagem n"' 325/81, do Parecer 
n9 1.46lj81, Comiss:1o de Eoonomia), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Salvador (BA) a elevar em Cr$ 200.000.000,00 {duzentos milhões de 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Sessão: 2-8-82. 

Projeto de Resolução n'~ 77, de 1982 (Mensagem n"' 52/82 do Parecer n"' 
397(82. Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Salvador (BA) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
3.136.620.000,00 (três bilhõt:s, cento e trinta c seis milhões, Seiscentos_ e 
vinte mil cruzeiros) o montante- de sua dívida consolidada. Sessão: 2-8-82. 

COMISSÃO MIST.A DE ORÇAMENTO 
1982 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Deputado João Alves 
Vice-Presidente: Senador Saldanha Derzi 

SENADORES 

Titulares 

José Lins 
Bernardino Viana 
Lourival Baptista 
Raimundo Parente 
Almir Pinto 
Aloysio Chaves 
Gabriel Hermes 
Milton Cabral 

Henrique Santillo 
Gastão Müller 
Laélia Alcântara 
Evelásio Vieira 
José Fragelli 
Saldanha Derzi 
Lázaro Barboza 

Titulares 

José Freire 
Olivir Gabardo 
Arnaldo Schmitt 
Amadeu Geara 
Aluízio Bezerra 
Cardoso Alves 

PDS 

PMDB 

DEPUTADOS 

PMDB 

Supk:ntes 

Martins Filho 
Amaral Peixoto 
Aderbai_Jurema 

_ Mauro Benevides 
Itamar Franco 

Suplentes 

Roque Aras 
Mário Moreira 
Francisco Libardoni 
Jerónimo Santana 
Carlos Sant'anna 
Walber.Guimarães 

Airton Sandoval 
Mário Frota 
Iturival Nascimento 
Juarez Furtado 
Carlos Nelson 
Roberto Freire 
Jorge Uequed 
Joellima 
Jorge Ferraz 
Juarez Batista 
Milton Figueiredo 
Renato Azeredo 
Tertuliano Azevedo 

Magnus Guimarães 

José Peixto Filho 

Adriano Valente 
A-ntônio Gomes 
Antônio Zacharias 
Augusto Trein 
Castejori Branco 
Delson Scarano 
Diogo Nomura 
Honorato Viana 
Isaac Newton 
João Alves 
Josias leite 
Josué de Souza 
MalulyNeto 
Manoel Ribeiro 
Mauro Sampaio 
Milton Brandão 

-Nereu Guidi 
Nilson Gibson 
Osmar Leitão 
Ossian Araripe 
Osvaldo Melo 
Rezende Monteiro 
Ubaldo Barém 
Vingt Rosado 

PDT 

PTB 

PDS 

J G de Araújo Jorge 

Ademar Pereira 
Antônio F erreíra 
Bonifácio Andrada 
Carlos Alberto 
Hélio Campos 
Jairo Magalhães 
Jorge Arbage 
Wildy Vianna 

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 

A Comissão Mista de Orçamento, tendo em vista o disposto no art. 95 
da Resolução n'i' 1, de 1970, do Congresso Nacional RESOLVE baixar as se
guintes NORMAS: 

Art. }'i' A tramitação, na Comissão Mista, do Projeto de Orçamento ê 
regulada pelas Normas abaixo estabelecidas. 

Art. 2~;~ Recebido pelã Comissão o Projeto, o Presidente, na forma do 
a"rt. 91 da Resolução n9 l/70 (CN), o distribuírá -entre Relatores por ele esco
lhidos, obedecidos os seguintes princípios: 

I - O projeto será desdobrado em Anexo, Órgão ou Parte de Orgão, 
sendo a distribuição feita eqüitativamente Ciitfe Seõadores e Deputados. 

II-O Anexo, Úrgão ou Parte, relatado por Deputad-O, num ano, o será, 
por Senador, no outro e vice-versa. 

Ait. 3v --0 Presidente poderá designar dois membros da Comissão, res
pectivamente, do Senado e da Câmara, para coordenação dos Relatórios re
ferentes a Anexo, Orgãos ou Partes deferidas a cada uma das Casas. 

Art. 4'i' Os trabalhos da Comissão só podem ser abertos com a presença 
de, no mínimo, 20 membros. 

Das Emendas 

Art. 5'i' As emendas serão recebidas pela Comissão, dentro de 20 días a 
contar da diStribUição dos- avulsos, e, ao fim -deste prazo, despachadas pelo 
Presidente. 

Parágrafo único, Do despacho que inadmitir ~menda, Poderá haver 
recurso do autor, para a Comissão, dentro de 24 horas. 

Art. 6<? Findo o prazo previsto no art. 59, o Presidente da Comissão 
provindenciarâ a publicação das emendas admitidas devidamente ordenadas 
e numeradas seqi.Jencialmente. 

§ 19 Não serão publicadas as justificatiVas das emendas, devendo, en
tretanto, serem presentes ao Relator como subsídio. 

• 
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§ 2'L As emendas não admitidas serão oportunamente publicadas em 
avulso especiaL 

§ 39 As emendas serão numeradas ~egundo a ordem dos Anexos, dos 
Órgãos e da classificação orçamentária adotada no projeto e semp-r-e que ne
cessário, por ordem alfabética do estado do autor e por seu nome Parlamen-
tar. 

Art. 79 As emendas serão obrigatoriamente datilografad~s em formu
lários próprios, distribuídos pela Comissão e dt;!vidamente classificadas e assi~ 
nadas em todas as vias. 

Parâgrafo único. As emendas deverão estar rigorosamente classifica~ 
das por projeto ou por atividade, segundo o esquema adotado no projetO". 

Art. 8'>' Não será aceita pelo Presidente da Comissão emenda q4e: 
I - Contrarie o disposto no artigo 65, § 19 da Constituição Federal, ver

bis: "Não será objeto de deliberação a. emenda de que decorra aumento d_e 
despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou progi-3.ma, ou que vise a 
modificar-lhe o montante, a natureza ou o objeto". 

II- Contrarie o dispOsto no artigo 33 da Lei n"' 4.320, de 17 de março de 
1964, verbis: "Não se admitirão emendas ao Projeto de Lei de Orçamen~o que 
visem a: 

a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando 
provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta; 

b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não eSteja apro
vado pelos órgãos competentes; 

c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço q_ue 
não eSteja anteriormente criado; ________ _ 

d) conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixado-s 
em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções"; 

III - Seja constituída de várias partes que devam ser redigidas cm 
emendas distintas. 

IV - Contrarie o disposto nestas Normas. 

Art. 99 As emendas se referirão sempre a um projeto ou a uma ativlda-
de. 

§}'ii Cada emenda só conterá um ífein, assunto ou localidade relativa á 
apenas um projeto ou a uma ativídade. 

§ 2'i' Quando se tratar de- emenda de interligação de localidade ou que 
façam referência a um tre<:ho, só serão mencionadas .. além do projeto ou ati
vidade,_as \Qcalidades onde se inicie e termine a interligação ou o trecho. 

§ 3'>' Quando se tratar de emenda à programação de uma Entidade Su
pervisionada, ela_ deverá sempre se_referir ao projeto ou a a ri vida de classifica
da no Anexo III da Pr_oposta Orçamentária- Programação a cargo das Enti
dades Supervisionadas (Ã Conta de Rec.ursos do Tesouro). _ 

ArL lQ Nas dotações globais, sujeítas a regime_de quotas, os-Re[alOres 
apresentarão emendas substitutivas que reúnem as relações apresentadas pe
los Congressistas. 

Art. 11. Não Poderão figurar nOs Boletins de Subvenções Sociais as en
tidades que não estejam devidamente registradas no Conselho nacional de 
Serviço Social, ou averbadas, no caso das mantidas, exceto as_ do Poder Públi~ 
co. 

Art. 12. Somente poderão ser vinculadas destinações para: 
I - Bolsas de Estudo; 
II - Assistêncía Social; e 
III - Assistência Educacional. 
§ f'i' As dotações destinadas às entidades educacionais deverão ser pre~ 

ferencialmente destinadas a Bolsas de Estudo. 
§ 29 As dotações destinadas às Prefeituras Municipais deverãQ ser_ obrí~ 

gatoriamente vínctiladas. 
§ 39 Só serão atribuídas cotas de subvenções sociais a Parlamentares no 

exercíciO pleno do mandato. 
§ 49 O acesso às informações sobre Subvenções SociaiS diStribuídas -pe~ 

los Parlamentares só será permitido. ao próprio autor da destinação, ou me
diante sua autorização expressa. 

Art. 13. A Presidência deliberará sobre: 
a) Prazo para entrega dos boletins de Subvenções e emendas· 
b) fixação da cota de Subvenções Socil!is dos parlame~tares; ' 
c) fixação de quantitativos-mínimos das Subvenções SOCiais· e 
d) fixação de cotas para entidades do DF. · ' 
Parágrafo úníco. A Presidência reman6jará, no todo -ou em pai'fe, as 

cotas de parlamentares que não atenderem os prazos e valores estabelecidos 
de acordo com o disposto nos incisos deste artigO: 

Art. 14. A Presidência, na distribuiçãâ dos relatórios, poderá avocar 
total ou parte do Projeto. " 

Art. 15. O Relator apresentará seu parecer por escrito, até 24 horas an~ 
tes da hora marcada para a reunião da Comissão destinada apreciá~to, 

§ 19 A não observância do prazo de que trata este artigo importará na 
designação de um_ Relator Substituto, que, d_~ntro de 3_ (três) dias, apresentará 
o parecer. _ _ 

- ----- § 2<? O Parecer dõ -Relator d_everâ estar à disposição dos membros, antes 
da Comissão apreciá-lO. 

Art. 16. -o parecer do Relator constará de: 
a) RelatóriO exposifivo da -matéria em exame; 
b) votQ cOnclusivo sobre a conveniência de aprovação ou rejeição total 

ou parcial, das proposições, sob exame, ou sobre-a necessidade de se lhes dar 
Substitutivo. 

Parágrafo único. As emendas que tiverem o mesmo objetivo serão reu~ 
nidas em ordem numérica e terão um só parecer. 

Art. 17. As erriendas serão submetidas à discussão e votação em bloco, 
conforme tenham: parecer favorável; favorável parcialmente; favorável nos 
termos de Substi_tutivos; e finalmente, as de parecer contrário. 

Dit Discussão e Votação 

Art. l8 Lido o parecer do Relator, iniciar~se~á a discussão da matéria, 
obedecidos os seguintes principies: 

I- nenhum dos-menibros da Comissão poderá falar mais de cinco mi~ 
nu tos, prorrogáveis por mais cinco, sobre as emendas, salvo o Relator, que 
falará por último, podendo fazê~lo pelo dobro do prazo; 

U- o autor da emenda, se não for membro da ÇomissOO, poderá falar 
pelo prazo imProrrogável de cinco minutos; - - ~ 

III -não serão admitidos apartes em qualquer fase da discussão. 
Art. 19. Não- se concederá vista _de parecer, projeto ou -emenda. 
Art. 20. A critêrib do Presidente da Comissão, TaltaOdo três dias ou 

m'enos para o término do prazo de_apresentaç~o do parecer, o projeto e as 
emendas poderão ser apreciadaS pela ComisSão, sem discusSãO ou encami--
nhamento. 

Art. 21. Encerrada a discuSsãO~passar--se-â à votação. 
Art. 22. As deliberações da Comissã_o_Mista iniciar~se-ãb pelos repre~ 

sentantes da Câmara dos-Deputados, sendo que o voto ·coõtráiio da maioria 
dos representantes de uma das Casas importará na rejeição da rriatéria. 

Parâgrafo único. O Presidente terá somente o voto de desempate. 
Art. 23~ . As'Critendiis-p-oderão ser destacadas para discussão e votação 

em seParadO, ria -toin-ISsão, ~ 
§ I 'l O destaque só poderá ser requerido ·com apoiamento de, pelo me~ 

nos, 1/3 dos representantes da Câmara dos Deputados ou do Senado Fede~ 
ral, na Comissão Mista. 

§ 29 _:-somente poderão falar sobre os destaques, e pelo prazo de cinco 
minutos improrrogáveis, o autor do destaque e o Relator da matéria. 

-Art. 24. Os pedidos de verificação. durante a votação na Comissão, so
mifli:e poderão ser feitos com o apoiamento de 1/3 dos representantes do Se
nado Federal, na Comissão Mista. 

Art. 25. Os pareceres da Comissão sobre o projeto deverão estar defini~ 
tivamente votados até 20 dias após o encerramento do prazo para a apresen
taçãO' das emendas. 

Art. 26. Rejeitado_u parecer do Relator, o Presidente da Comissão de
signará um novo Relator p-ara redigir o vencido. 

Da Participação das Comissões Permanentes 

Art. 27. A participação das Comissões Permanentes, no estudo da ma~ 
téria orçamentãria; obedecerá as nOrmas estabelecidas no art. 90 do Regi-
mento Comum (Res. n' 2/73 - CN). . 

Parágrafo únjçp. A Comissão Permanente que apresentar parecer 
sobre o Projeto de Lei Orçamentária ou parte dele, deverá encaminhá~lo à 
Presiaência da Comissão, dentro do prazo fixado no caput do art. 94 do Regi~ 
mente Comum. . 

Da Redação Final 

Art. 28. A Comissão terá IO dias para a redação final do projeto, que 
nesta ocasião, será tratado como um todo. 

Disposições Gerais 

_ _ Art. 29. Os a tos da ComissãO Mista e de seu Presidente serão publica
dos no Diário do Congresso Nacional, Seções I e II. 

Art. 30. As reuniões da Comissão Mista realizar~se~ão, preferencial
mente no Senado Federal. 

Art. 31. A Presidência da Cámissão Mista designará um Assessor Ge
ral, pertencente_ ao Quadro de Funcionários de uma das Casas dO Congresso 
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Nacional, em sistema de rodízio, para a direção dos trabalhos administrati~ 
VOS e um Coordenador-Geral da Assessoria da Comissão na outra casa. A 
Presidência designará, também, funcionário para secretãriar a Coniissão. 

Art. 34. A Assessoria Geral comunicarâ à Secretaria da Comissão, com 
o -prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, as matérias em condições de se
rem apreciadas. 

Art. 32. A Comissão serã asseSsorada por funcionãrios da Assessoria 
de Orçamento e Fiscalização Financeira- da Câmara dos Deputados e da As
sessoria do Senado Federal e Secretariada por funcionários- da Subsecretaria 
de Comissões do Senado Federal, nos termos do art. 145 do Regimento Co
mum. 

Art. 35. As presentes Normas terão aplicação, no que couber, nos 
Orçamentos Plurianuais de Investimentos. 

Art. 36. Os casos omissos nas presentes Normas e Instruções serão de
cididos pelo Presidente da Comissão Mista do Orçamento. 

Art. 37. As presentes Normas vigoram até que a Comissão Mista de 
Orçamento resolvei alterã-Iãs ou revogá-las, por decisão de sua maioria. Art. 33. A Assessoria Getal será subdividida em duas Assessorias: uma 

no Senado Federal e outra localizada na Câmara dos Deputados. Congresso Nacional, 23 de junho de 1982. -João Alves, Presidente. 

PORTARIA n9 04, de 1 982 

Na qualidade de Presidente da Comissão Mista de Orçamento do Con

gresso Nacional e nos termos do _art. 91 da Resolucão n9 01, de 1 970 (CN) 1 designo -os Congressistas abai

xo relacionados para Relatores e Relatores Substitutos dos Anexos, Subanexos, Orgãos e Partes do Projeto 

de Lei que 11 estima a Receita e Fixa a Despesa da União para o exercic.io. financeiro de 1983 11
• 

ANEXOS, ÓRGÃOS E PARTES 

0-1--- SENADO FEDERAL 
02 TRIBUNAL DE CONTAS 
03 PODER JUDICI!IRIO 
04 - AERONÂUTICA 
OS - INDÚSTRIA E COM:J!;RCIO 
06 - INTERIOR - PROJETO RONDOM - FUNAI E 

SUDAM 
07 - INTERIOR - PARTE GERAL - SUDECO 

SUDENE - DNOCS E D_NOS 
08 - INTERIOR ---SUDESUL E CODEVASF 
09 - INTERIOR - TERRIT6RIOS E SUFRAMA 
10 - MARINHA 
11 - RELAÇCES EXTERIORES 
12 - TRANSPORTES - PARTE GERAL - PORTÓBRÂS -

EBTU - EMPRESA DE NAVEGAÇ!IO DA AMAZONIA 
S/A. 

13 - TRANSPORTES - GEIPOT -- SUNAMAA ;;: CIA; DE 
NAVEGAÇ!IO DO S!\0 FRANCISCO E SERVIÇO DE
NAVEGAÇ!IO DA BACIA DO PRATA S/A. 

14 - TRANSPORTES - DNER E RFF 
15 - ENCARGOS GERAIS - ENCARGOS FINANCEIROS 

E ENCARGOS PREVIDENCIÂRIOS DA UNIÃO 

SENADORES 

RELATORES 

SEN. GASTAO MOLLER 
SEN. HENRIQUE SANTILLO 
SEN. ALOYSIO CHAVES 
SEN. L6URIVAL BAPTISTA 
SEN. EVELÂSIO VIEIRA 

SEN. Ll\ZARO BARBOZA 

SEN. JOS~ LINS 
SEN. JOS:E; FRAGELLI 
SEN. RAIMUNDO PARENTE 
SEN. MILTON CABRAL 
SEN. SALDANHA DERZI 

SEN. GABRIEL HERMES 

SEN. LA:J!;LIA ALCÂNTARA 
SEN. ALMIR PINTO 

SEN. BE~NARDINO. VIANA 

SUBSTITUTOS 

SEN. SALDANHA- DERZI 
SEN. JOS:E; FRAGELLI 
SEN. ADÊRBAL JUREMA 
SEN. MARTINS FILHO 
SEN. ITAMAR FRANCO 

SEN. GABRIEL HERMES 

SEN. MILTON CABRAL 
SEN. EVEL!ISIO VIEIRA 
SEN~ GASTJ\0 MOLLER 
SEN. LOURIVAL BAPTISTA 
SEN. MAURO BENEVIDES 

SEN. RAIMUNDO PARENTE 

SEN. L!IZARO BARBOZA 
SEN. B~_RNARDlNO VIANA 

~n:N. AMARAL PEIXOTO 

DEPUTADOS 

ANEXOS, ÓRG~OS E PARTES RELATORES SUBSTITUTOS -

l. CÂMARA DOS DEPUTADOS Dep. AIRTON SANDOVAL Dep. JOS:t: FREIRE 

2. RECEITA E TEXTO DA LEI Dep. AUGUSTO TREIN Dep. HONORATO-VIANA 
3. PRESIDl!:NCIA DA REPÚBLI_CA oep. MILTON BRANDÃO bep. JOSU:t! DE ·soUZA 

4. AGRICULTURA Dep. DIOGO NOMURA Dep. MALULY NETO 
'· s. COMUNICA COES Dep. RENATO AZEREDO Dêp. MÂRI O · FROTA 

6. EDUCAÇJ\0 Dep. ANTONIO GOMES Dep. NEREU. <;;UIDI 
7. EX:J!;RCITO Dep. OLIVIR GABARDO Dep. ALU!ZIO BEZERRA 
8. FAZENDA Dep. ISAAC NEWTON Dep. OSHAR LEITl\0 
9. JUSTIÇA Dep. JUAREZ BATISTA Dep. JORGE FERRAZ 

10. MINAS E ENERGIA Dep. MAURO SAMPAIO Dep. ANTONIO ZACHARIAS 

11. PREVID~NCIA SOCIAL Dep. JOEL LIMA Dep. PEIXOTO FILHO 

12. SAÚDE Dep. CASTEJOt;.~ BRANCO Dep. OSSIAN ARARIPE1 

13. TRABALHO Dep~ MILTON FIGUEI:REDO Dêp. MAGNOS' GÜlMARÃES 

14. TRANSFERt:!NCIAS Dep. ADRIANO VALENTE Dep. VINGT ROSADO 

15. RESERVA DE CONTINGllNCIA Dep. OSVALDO MELO Dep. MANOEL RIBEIRO 

CONG~~~~~CIOf~L, em 01 de setembro 

·~-'\\AI\~ ... 
DEP TADO JOAO ALVES - Pr~sidente 

de 1982 



• 

• 

Setembro de 1982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Sexta-feira 3 3323 

DELIBERAÇÃO 

A Presidência deliberou, nos termos do Artigo 13 das Normas: 
a) Fixar a cota de subvenções sociais de cada parlamentar em Cr$ 

7.186.000,00 (sete rililhões, cento e oitenta e seis mil cruzeiros), __ sendo Cr$ 
186.000,00 (cento e oitenta e seis mil crUzeiros) Obrigatoriamente para en
tidades do Distrito Federal; 

h) Fixar o quantitativo inlnimo das sub_vençõ_es sociais, por entidade, 
em Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros);- · -

c) Fixar o término do prazo para entrega de boletins de subvenções 
sociais e emendas no dia 30 (_trinta) de setembro do corrente ano, imprete
rivelmente. 

Brasília, l" de setembro de 1982.- Deputado João Alves, Presidente. 

INSTRUÇÕES 

I- Local de entrega, pelos Srs. Parlamentares, de emendas e bole
tins de subvenções: 

Srs. Deputados: Assessoria de Orçamento e Fiscalização Fi
nanceira da Câmara dos Deputados, (Anexo III); 

Srs. Senadores: Subsecretaria do Orçamento da Assessoria 
do Senado Federal (Anexo I, 12' andar); 

2- As entidades a serem subvencionadas deverão estar registradas 
no Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), ou averbadas, no caso 
das mantidas, exceto as do Poder Público (art. li das Normas); 

3 -Quando a entidade a ser subvencionada for mantida por outra, 
deverá constar no boletim de subvenções apenas a entidade mantida, obe
decido o disposto no art. ll das Normas; 

4- As emendas e os boletins de subvenções deverão ser datilografa
dos, obrigatoriamente, e assinados em todas as vias; 

5-Os- boletins de subvenções deverãO ser preenchidOs com a máxima 
atenção e respeitados os prazos, tendo em vista o processamento das sub
Venções pelo PRODASEN (Centi-õ de Processamento de Dados do Senado 
Federal); 

6- O Presidente dª _Çomissão desígnou: 
a} Luiz Vasconcelos, Chefe da Assessoria de Orçamento e Fiscali

zação financeira da Câm_ara -~os Deputados, para Assessor Geral da Co
missão; 

b) José Pinto Carneiro Lacerda, Diretor da Subsecretaria de Orça
mento da Assessoria do Senado Federal, para Coordenador da Comissão 
no Senado_Eederal; 

c) Para Assistentes: Daniel Reis de SOuza e Carlos Guilherme Fonse
ca; e, 

d) Para Auxiliares: Francjsco Guilherme Thees Ribeiro e Sérgio da 
Fonseca Braga. 
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ANO XXXVII- N• 118 SÁBADO, 4 DE SETEMBRO DE 1982 BRAS! LIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

tos: 

1- ATA DA 9• REUNIÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 1982 

1.1-COMUNICAÇOES DA PRESIDE:NCIA 

-Inexistência de quorum para a abertura da sessão. 
-Designação da Ordem do Dia da próxima sessão. Encerramento 

1.2- EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.2.1- Ofícios do Sr. ]9..Secretário da Câmara- dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes proje-

-Projeto de Lei da Câmara n• 101/82 (n' 292/79, na Casa de ori
gem), que determína que nos ônibus intermunicipais, interestaduais e in
ternacionais sejam reservados lugares para passageiros não-fumantes, e dá 
outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 102/82 (n9 4.697/81, na Casa de ori
gem), que altera a Lei n9 1,390, de 3 de julho de 1951, que dispõe sobre o 
preconceito de raça o_u de cor. 

2 -INSTITUTO DE PREVIDf:NCIA DOS CONGRESSISTAS 

-Ata de reunião do Conselho Deliberativo 
- Pareceres do Conselho _O_eliberativo 
.._ Balancetes Patrimoniais 
-Demonstrações da conta "Receita e Despesa" e Balancctes Acu

mulados_. 

j- PORTARIA DO SR. !•-SECRETÁRIO 

N• 187/82 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 9• REUNIÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 1982 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDENCIA DO SR. JORGE KALUME 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume - Eunice Michiles - Raimundo Parente - Jarbas 
Passarinho - Alexandre Costa_ - Luiz Fernando Freire - José Sarney -
Helvídio Nunes - Almir Pinto - Mauro Benevides --MartinS Filho -
Humberto Lucena- João Lúcio - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista
Passos Pôrto _--:- Lomanto Júnior - Dirceu Cardoso - Amaral PeiJt.oto -
Nelson Carneiro - Álano Ba~:celos- Benedito_ Ferreira -Gastão Müller 
-José Fragelli- Mendes Canale- Leit~ Chaves- Lenoír Vargas ~Pau
lo B.rossard - Pedro Simon - Tarso Dutra. 

O SR- PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. EntretantO, não hã em plenário o quo
rum mínimo regimental para a abertura da sessão. 

Nos termos do§ 2Q do ?rt. 180 do Regimento Interno, o Expediente que 
se encontra sobre a mesa será despachado pela Presidência, independente
mente de leitura. 

N~t~s cop.dições, vou e~cerrar a presente reunião, designando para a 
sessão ordi_nãria de segu11:d_a-feir~ p~óxil!la a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-- 1 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 202, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como Conclusão de seu Parecer n'? 1.207, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar emprésti
mo externo, no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares 
norte-americanos), destinado ao II Plano de Metas Governameptais- PLA
MEG II- 79j83, tendo 

PARECER, sob n• 1.208, de 1981, da Comissão 
-de- Co!!Siituição e "Justiça, pela constitucionalídade e juridicidade. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 232, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1 .306? 
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de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 875.103.660,51 (oitocentos e .setenta e cinco milhões, cento e três mil, 
seiscentos e sessenta cruzeiros e cinqüCnta e Uin centavos), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.307 e 1.308, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios. favorável. 

3 

Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n9 241, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu _Parecer n9 1.345, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de USS: 10,000,000.00 (~ez milhões 4e dóla
res norte-americanos) destinada a programação de investimentos naquele 
município, tendo 

PARECERES, sob n<>s 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favoráveL 

4 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 245, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.386, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS: 110,000,000.00 (cento e dez 
milhões de dólares norte-americanos) destinado ao programa de obras viárias 
e ligações trancais daquele Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.387, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 107, de 1982 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 549, de 
1982), que autOriza a Prefeitura do Município de São Paulo a contratar em
préstimo externo, no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta inilhões de dóla
res norte-americanos) destinado ao programa de investimentos urbanos, ten
do 

PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
-de Municíp[os, favoráveL 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 114, d,ç 1982 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 565, de 
1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiás a rCalí:Zilr operação de em
préstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dóla
res), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mine
ração e Infra-estrutura Econômica, naquele Estado, tendo 

PARECER, sob n• 566, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça,-pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9159, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corito con:clusão de seu Parecer n9 951, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e ciil
qiienta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob n• 962, de 1981, da Comissão 
-de Constftuição e Justiça, pela cOnstitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 189, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.15.3, 
de 1981); que autoriza o Governo do Estado de Mato GrOsso a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 70,000,000.00 (setenta milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de rodovias alimenta
doras do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.154, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

9 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
apos~ntadoria especial para o comerciârio, na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Saúde, favorável; e 
-de Finanças. favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

10 

Votã.ção, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autOria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a-1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- ·de Finanças, favorável. 

11 

Votação, ·em primeiro turno, ao Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do_ Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
-de Educação e Cultura. favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituiçã-o e Justiça. 

12 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

13 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968, disdplinando o pagamento do 139 sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: -de 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

14 

Votação, em pririH~iro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n9 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a I.133, de 1981, das Co-
missões: 

- de Constituição e JUStiça,· 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

IS 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 101, de 1981 
(n9 3.702/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que autoriza o Instituto Nacional de Coloni~ação e Reforma Agrária 
-INCRA, a alienar, à Companhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lo
tes II, 12, 13, 14, 15 e 16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Co
lOnização de Altamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 580 a 582, de 1982, das Comis-
sões: 

- de Agricultura; 
-de Assuntos Regionais; e 
- de Finanças, 
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16 

Discussão, em turno úniCõ, do Projeto -de Resolução n'~' 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu _J;:la_re_~ç:f n'~'-
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ $.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

l'ARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comiosões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juiidicidade; e 
-de Municípios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' -109/81, de autoria do Se

nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Jystiça.) 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 42, de 1982_ (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~' 
279, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar 
em Cr$ 180.975_.100,00 (cento e oitenta milhões novecentos e setenta e cinco 
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucio_nalidadse ejuridicidadse; e 
-de Municípios, favorável. 

18 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 53, de 1982 (3-
pre<;entado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Pé!reçer n9 
311, de 1982). que autoriza a Prefeitura Municip-al de DOurados (MS) a elevar 
em Cr$ 37.576.000,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 312 e 313, de 1982, das Comi&Sões: 
-de Constituição- e· Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Afunicípios, favorâvCI. 

!9 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 e 576, das Comissões: 
-de ConstituiçãO- e JuStiça, pela constituCionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Ser~·iço Público Civil,- c-ontrário; e 
-de Economia, favorável, com a_s Em~ndas de n9s 1 e 2-CE. que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 15 horas e 5 minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS 

DO § 2' DO ART. 180 DO REGIMENTO INTERNO 

Projetas recebidos da Câmara dos Deputados 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 101, DE 1982 
(N• 292(79, na Casa de origem) 

Determina que nos ônibus intermunicipais, interestaduais e interv 
nacionais sejam reservados lugares para passageiros não~fumantes. e 
dá outras proYidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I <1 As _empresas de ônibus autorizadas a executai'_ o serviço de 

transporte coletivo de passageiros cm linhas intermunicipai.S, interestaduais_c 
internacionais ficam obrigadas a realizar uma divisão igualitária dos assentos 
de cada veículo entre usuários fumantes e usuáriOs _não-fumantes. 

* J9 A separação física entre usuários fumantes e usuário_s não
fumantes deve ser observada na divisã-o dos assentos, -

S 2" O assento eventualmente remanescente da divisão serã assegurado 
a usuárLo não-fumantç .. 

Art. 2" O usuário fumante que aceitar bilhete de passagem para assento 
destinado a usuário não-fumante fica impedido de, em viagem, fazer uso do 
tabagismo. 

Parágrafo único. Ao infrator será aplicada multa equivalente_ a 2 (duas) 
vezes o valor da Obrigação Reajust_âvet do Tesouro Nacional - ORTN. 

Art. 3<:> O POder Executivo regiii8.íneiüãrã esta lei no prazo de 90 (no
venta) dias, contados de sua publicação. 

Art. 4<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5<:> Revogam-~e __ as_ disposiçõ~ em contrário. 

( ÃS ComisSõeS de fransPoi-tes. ComunicaçõeS e- Obras Puõrtcas e 
de Saúde.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 102, DE !982 
(N• 4.697/81, na Casa de origem) 

Altera a Lei n9J,390, de 3de julho de 1951, que dispõe sobre o 
preconceito de raça ou de cor. 

O CohgressO Nacion.al decreta: 
Art. 19 A Lei n<:' 1 J90, de 3 de julho de 1951, passa a vigorar com as se

guintes alterações: 

Pena -prisão simples de seis meses a dois anos e multa de Cd 
20.000,00 (vinte mil_ cruzeiros) a Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cruzei
ros). 

Art.3~' 

Pena- prisão simples de três meses a um ano, ou multa de Cr$ 
2.000,00 (dois mil cruzeiros) a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros). 

Art. 4• ...•.............• _. ........................... . 
Pena- prisão simples de três meses a um ano~ ou multa de Cr$ 

2.000,00 (dois mil cruzeirOS) a Cri 20.000,00 (vinte niil cruzeiros). 
Art. 59 . ~ ........ , ........... •o• •••••••• ,, ••• ,, ••••• "". 

Feria - prisão- simples de seis meses a dois anos ou multa de 
Cri 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzei
ros). 

Art. 79 ..................................... , ........ . 
Pena- prisão simpfes de seis meses a dois anos c multa de Cr$ 

2.000,00 (dois mil cruzeiros) a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros)." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 3_9 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI N• 1.390, DE 3 DE JULHO DE 1951 

Inclui entre as contravenções penais a prática de a tos resultantes 
de preconceitos de raça ou de cor. 

Art. I'~' Con~títui contravenção penal, punida nos termos desta Lei, a 
recusa, por parte de estabelecimento comercial ou de ensino de qualquer na
tureza, de hospedar, servir, atender ou receber cliente, comprador ou aluno, 
por preconceito de raça ou de cor. 

Parágrafo único. Será considerado agente de contravenção do diretor, 
gerente ou responsável pelo estabelecimento. 

Art. 29 Recusar a alguém hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou 
estabelecimento da mesma finalidade, por preconceito de raça ou de cor; 

- Pena- prisão Sím[>fes de trê_s meses a uin ano e multa de Cr$ 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros) a Cr$ 20.000,00 (vínte mil cruzeiros). 

Art. 3,.- Recusar a venda de mercadorias em lojas de qualquer gênero, 
ou atender clientes em restaurantes. bares, confeitarias e locais semelhantes, 
aberto ao público, onde se sirvam alimentos, bebidas, refrigerantes e gUlosei
mas, por preconceito de raça ou de cor; 

Pena - prisão simples de quinze dias a trêS meses, ou multa de Cr$ 
500,00 (ql,linhentos cruzeiros) a Crs· 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 

Art. 4Q Recusar entrada em estabelecimento público, de diversões ou 
esporte, bem corno em salões de barbearias ou cabeLeireiros, por preconceitos 
de raça ou de cor; --

Pena--- prisãO siõipl~s de quinze dias a três meses ou multa de CrS 
sOO,oo (quinhentos _cru_~eiros)_ a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeirÕs). 

Art. 59 Recusar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de 
qualquer curso ou_ grau, por preconceito de raça ou de cor: 

Pena,_ prisão simples, de três meses a um ano ou multa de Cr$ 500,00 
(quinheJl~?S cru~~iros) _a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 
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Parágrafo único. Se se tratar de estabeleciment_o ofid3I de -en§Íno, a 
pena será a perda do cargo para o· agente, desde que apurada em inquérito re
gular. 

Art. 69 Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo do funcionalismo 
público ati ao serViço em -quãlquer ramo das forças armadas, por preconceito 
de raça ou de cor: 

Pena - perda do cargo, depois de apurada a responsabilidade em in
quérito re.é;ular, para o funcionário dirigente da repartição de_que dependa a 
inscrição óo concurso de habilitaçãó dos candidatos. 

Art. 79 Negar emprego ou trab~lho a alguém em autarquia, sociedade 
de economia mista, empresa ConcessíOilãria de serviço público ou empresa 
privada, por preconceitO de raça ou de cor: 

Pena - prisãO s1inples de três meses a um ano e multa de Cr$ 500,00 
(quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinCo mil cruzeiros),-no casO de empre
sa privada; perda do cargo para o responsável pela recusa, no caso de autar
quia, sociedade de economia mista e empresa concessionária--de serviço públi
co. 

Art. 89 Nos casos de reincidência, havidos em estabelecimentos parti
culares, poderá o juiz determinar a pena adicional de suspensão do funciona
mento, por prazo não superior a três meses. 

Art. 99 Esta Lei entrará em vigor quinze dias após a sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

(À Comissão de ConstliUição -e Justiça.) 

INSTITUTO DE PREVIDllNCIA DOS CONGRESSISTAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA 
NO DIA 26 DE AGOSTO DE 1982 

Às dezesseis horas do dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oiten
ta e dois, sob a Presidência do Senador Passos Pôrto, Vice-Presidente, e com 
a presença dos Senhores Senadores Agenor Maria, Bernardino Viana, José 
Lins, Nelson Carneiro e Affonso Camargo e dos Senhores Deputados Pedro 
Faria, Cardoso Alves, Alceu Collares, Aldo Fagundes, Hugo Napoleão, 
Theodorico Ferraço e Raul Bernardo, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho 
Deliberativo do_ Instituto de Previdência dos Congressistas. Lida e aprovada 
a ata da reunião anterior, o Senador Passos Porto anunciou aos membros 
presentes que o Deputado Bento Gonçalves retornaria à Brasília no dia se
guinte e para tranquilidade e satisfação de todos encontrava-se plenamente 
restabelecido do problema de_ saúde que o acometera esperando que dentro 
de pouco tempo o ilustre Presidente esteja em perfeitas condições de reassu
mir o cargo que tão brilhantemente vem desempenhando hã mais de três 
anos, dando assim continuidade a sua profícua administração do Instituto. 
Em seguida passou à pauta da reunião submetendo à aprovação do Conselho 
Deliberativo os processos de concessão de pensão aos ex-funcioriãrios Joa
qUim Luiz da Rocha, Raimun-do Vieira Gondim, José Ivan Ribeiro, Abdon 
Vicente Martins, Harry Riedel e às beneficiárias Iracema de Melo Cerqueira, 

Norat _Pires Ferreira, Leila Ribas Wanderlei Dan tas, María Nina de Almeida 
Lemos, Josephina Costa Azevedo, Beatriz Stella Prado de Moura Andrade e 
Alzira Coelho Brito; processos estes que já haviam sido deferidos ad referen~ 
dum do Cohselho,. obtendo todos o deferimento por unanimidade. Foram 
apreciados ainda, os processos de José Parente Frota requerendo a faculdade 
de recolher contribuições ao IPC e o de Thereza Cristina Mariotti Tasso re
querendo pagamento de seguro de vida, ambos aprovados. Dando continui~ 
dade aos trabal_hos o Cop.selhq_Peliberativo de ac;Qrdo com a atribuição que 
lhe confere o artigo quinze, alínea "d" da lei número quatro mil, duzentos e 
oitenta e quatro, de mil novecentos e sessenta e três, regulamentado pelo arti~ 
go treze, alínea "c" do Regimento Básico do IPC, examina e aprova os ba
lancetes patrimoniais-e os demonstrativos das receitas e despesas dos meses 
de maio, junho e julho do corrente ano. O Senfior Vice-Presidente, Senador 
Passos -Pôrto pediu a palavra para lamentar a grande perda sofridã não SÓ 

pelo Tribunal de Contas da União como tambéril pelo IPC com o falecimento 
do seu saudoso ex-presidente, Ministro Henrique de La Roque Almeida, ex
cepcional criatura humana que sempre procurou viver uma vida simples, sin
cera e serena, repelindo prontamente todo pensamento de descontentamento, 
ansiedade, desânimo, impureza e e$OÍsmo; cultivada alegria, magnanimidade, 
caridade e o hábito do_santo silêncio; exercitava econortifa na despesa, cuida
do na conversação, diligência nos serviços, fidelidade em toda incumbência e 
uma enorme confiança em Deus. Era dotado de um requisito insubstituível de 
progresso tanto moral corno intelectual -a humildacle. Hoje temos ecos de 
sua alma genuinamente cristã, nos dando a certeza de que no tempo da vida 
que passa hã sinais de eternidade que permanecem dignos de figurar não só 
emoldurados na parede do nosso Instituto, mas no recesso sagrado de nossa 
consciência. Ao finaliZar; suas palavras foram endossadas pela solidariedade 
de todos os presentes que enalteceram as qualidades do grande homem públi~ 
coque deixou o nosso convívio. Nada mais havendo a tratar às dezesseis ho
ras e quarenta minutos foi enc~rrada a reunião e,_ para-Constar, eu, Pedro Al
ves de Freitas, Secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Vice-Presidente, Senador José Passos Pôrto. 

INSTITUTO DE PREVIDllNCIA DOS CONGRESSISTAS 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, 
nos termos da Competência estabelecida pelo Art. 15 item "d" da Lei n'~' 
4.284 de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balanço Pa
trimonial e dos Demonstrativos das Receitas e DesPesas referentes ao mês de 
maio de 1982, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa or
dem, satisfazendo assim as exigências legais.-

Brasília, 26 de agosto de 1982.- Senador Nelson Carneiro, Conselheiro 
Agenor Maria, Conselheiro -Senador Bernardino Viana, ConselheirO -Se~ 
nador Alfonso Camargo, Conselheiro-Deputado Alceu Coliares, ConselheirO 
-Deputado Pedro Faria, Conselheiro ---Deputado Cardoso Alves, Conse~ 
lheiro ....;_ Deputado A/do Fagundes, Conselheiro. 
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7.100- clS?O~,i\n 

71:<:0 - B&.::~coa C/)lcwi::>a~to 

7121 - S&nco <lo Bl".a..a.il S/ A 

7.000- A'!' I V O 

il):)- Ba .. :,.c:oa C/Cb.=quea iol!>-'l"t'üaito 
7131 - Cal.n Eco,;j:dça Fcc1ar'd 
7133- Open 3brkat" 

7.:::00-~ 

T-:12 - tepÓsitooo !!an<::Ú-ioa _C/Pr:II.ZG Fixo 
121:. - O.,·:edc.rea Di•·cr&Qa 
7217 - Fundo do In,...,;;ti,..nto 
7218 - AÇÕ.u ck> Bal'leo dr. En.dl s.A. 
7221 - !!:mp,.,;;ati110a Sb;)lca 
7"425 - 'E::~pl"o SLçlea ;t s'io baocl:adooa 
7230- E"'!l~"• C/AJ:Ili<:açio Es~J.al 
7231 - Co::.tribo l!'xocrç. Antariorcs. a Rcceb<n

Cl- ::~r. W=,. 
/T~- Ccntrib • .E::>:erc. Atual :o. Recabor 
01-Da~-. -

7253 - Junn. ,. Receber 
02 - )ul"'O' óal'ICÚ"i"" cjP.,./134 Fbo 

7.)-XJ- xrn:o F-l'-1~\:-r.rrE 

18.463.•m,62 
63.663-557.95 

1.64.695,00 
3.a72·437,64 

~ 

ao.4QO.ooo,oo 
56. 7ll.656~SO 

37.679,68 
944-436,00 

81.266.7/6,00-
t..OOO;oo 

ll.255.S03o43 

7310 - E:;ui~~entos o Il>"talaçõu 217.01[,,00 
7311 '- ·l:i<;<dr.aa, !>!otcrc• ,.- Apar.lho• 888.545,68 
7J.l7 - ~11& laÓ?ciS. 

01 - Valor' ru.at«ico l7.JZ9o819,99 
02 -Valor C/Reualiação 99·753·581,1,5 
03- cen-.. çio Jlon.tÚi.a a Incorporar ~ 82.489-244,23 

73lB- J.:Ó?ei« c rt~hioa __ ~-~·oõ_ 

Til'IAL DO A:o!VO• ••••••••• •• • ••••••• .. ••••••-•·••• 

o. 
l':lSE."1'AL ~-,-riiii.~ Jll::IOO. 

TK. &: eon:al:ii li-da <Lo 
CRC-IF 4735 

1.000 - l'!ECE!T.AS COIIf!EUT!S 

1.100 - RR:EIT.AS TRI:>criRU.S 

llll - ContTibuiçÕ..: Soo:· Obri,eatÓd" 
01- o... câ!:>...... 38·<:29·559,00 
02- to SCin:tdo 6.0Q0.735.60 4J,..2.1).294,60 

1112 - Contril:uiçÕca S..lil:• F11o;:ultativoa 
01 - Do C::aaara - lJ.t$9.545 000 
02- Do Sen.o.do 15.620.104,00 
03- ro Prod:aun ns.Gu.oo _29.246.291,00 

11~3- Contri.J>ui~s de Pc~ion.i.ct:u J.5.70fi..654,00 
111!. - ContriDU.içÕcs p(Caiopà&. Carincia 

O! - Sc.;:uncl<>~ Obdpt.;rio>:. l.S10.l,26,00 
02- Sci.ur•doa Fao:ultatl.vo.:. ~ 2.026.986,00 

1116 - Contrlbu.içÕo,. Intesrah 
01 - ScZUt"ados ObrilatÓrio• l.J66.862..00 

1.200- ~1.'11 PAJFII',10\'V.L 

12.2.6- Juros ~n1l:arko:.t" 
1.2;:>1 - Juro.: de C..p.Ó.citoa S&neirio• 

01 - Prao Fho 4.488.33J,OO 
02- Pou;>anÇa ~ 

12.35- JUTOio sj&lp~. C/Aplic.. Eapoc:id 
l2U - Juro& de Eoap,.. Siç1cs 
12!.2 - Alugu.Õh 
1U.3- D:hidero::!o,;; c Partidpa~Õ.,;; 

1.1,00- RECtl'i.-\5 OE JP..\-:SFERt~ÇlJS ~~~'TES 

1:.11 - Com:rU:ui,Ões da cã.o.....a 
1412- ContribuiçÕes do ScrN.do 
lU:>- Contribul~Õea do Prod,....n 
1L20- ContribuiçÕes Drocor. Saldo rã Diiri:u 

01- Da C:Ü.uoa 

1!.30 - Recd t .. do. Exerc:. Antariorco.s 
01- o... c;_,. ... 

H.!)O- C<>r.tribuiçÕcs -Di,·e·.-.-.. 
01- C:ac,ar..- S...bvan,ão 2.925.000,00 

s·.os3.963,12 
t. .. an.027,56 

101.281.8$6 o09 
4·783.oS8 ,00 

811.001,80 

89-799-575,00 
27.681.a71,00 

163-753,00 

2.227.126,00 

02 - Scuudo - Sub.-on~io 2.250.ooo.oo ~szs.ooo.oo 

1.500 - llEC'EIHS DI\'EI':SAS 

1510- :.:Ultu e )uJ;"'a. .w, Jlo,.a 
01 - Sob.-c Contri'!>uiÇÕea 15.988,00 
02- Sobra Ect;:-r.Õsticoo• Si.ooples 7.260,00 

1515- '!'ax;a <-4 Antecipação 
l5)J- Co<:Li.:sÕcs. S/Sco:uJ;"'a. 
1590- Outr:u Rcc.cit..,. Divara;as 

'IOI"AL DA IU:CEITA•••••••••••••-•••••·•·• ·••••••• 

23.248,00 
88.591,00 

1.Q4t..l.63,53 

~ 

L'IS'!'ll'UTO IE PRE\'t~."K:''A OOS CO.~!IESSI§!AS 
BALA!«%%'E P.\Tilli<OMIAL E!I.'CERRAOOEY 11.05.62 

8,.000-PA..SSIVO 

8J.6§.Bli2,ll 

44.2.·799-453,37 

0.100- JO::UCfiiEl. 

8114- ercd..;...,. Div..r•o• 
6ii5 ;.. ÍlopoEto_ de Renda Ratido n& Fcmtc 
8ll6 -TÍtulo • .Pil.lil:ar- DronUa S/ A 

8.200- FtllroJ IE CARAli71A 

8210 - F\lndo dtr Re&cl"!a 

8..300-~ 

8.330- Rc..,lt;ado Ope.raciona.l 
Ql .,. Elr.arcÍc:io• Antcrioru 
02 - Exerd'cio Atu,.l 

8340- Ra....,rva à!: Reavaliação 
~Bena~vcri• 

~-!JlO-~ 
841,.0 - Recebido pot' Conh do Saproc. 

02 - D= S..p~oa drr ve!oulos 
OJ - Cia. Sul _....:,.ic• 

- 04 - Cia. In.te~naclo""l 
.OS - C$,1.. Atlântica 
.C6 --Aliai!Ça 4.1, B.ahia 

l'Ol'AL DO PASSIVO! • •• •••••• .. ••••••••••••••• 

er .... hr..-IF., 3l do .... to do 1982 

INSTITl'TO IE PRRVII:tNCIA OOS CO~RESS1ST.AS 
Im10NSTRAÔO ~ CO~TA "IIECEITA E IESPESA" 
SM.A!m ACUl!L'l.AOO Dl 01.01 A 31.05.82 

.)5.120,00 
li·44Zo7SO,CO 

~ 

:59·]51.581.45 

2.100,50 
lo15().)ól9,62 

9J,2.2l5,17 
796-652,01. 
662.61.1.14 

4.000.000,00 

~''-" ~,{lltU----~~ 'íVA.~ OJmA LlltA 
1'-l"'l>iro 

E.LU..U...:! 
3.000 - IJ:Sf!S!S CORREJ.ns 

l3].o2J2o4l5,19 

3.100 - IESPESAS ·m cuin:ro 

3113 - CratifieaÇÕec a -Servido...,• 
31.30 - _S..rviÇc..:.- dc Tareciiro• 
3J:70 - DR>:.pena DiVeT~U 

3,200 - t:ESPESJiS a:- TRA!iSFERr~crAS. roRREXI'ES 

3:l!0 ---Pan,;;Õc$ a Contribuinte& Obri~tJ.tÓri~
.)2!)1 - Pcn>:.Óe& a Contribuintes Fa.c: .. ltatiYCJ. 
328.2 - Pcli5Ôes :a BeneficiÚios 

- 32.S3 - P•MÕaa a Ba..,fidirioa Ecpeciais 
J2S5 - AuxÜioa J>.r::uniirioa do s.,E. ll. Vida 
3290 - """Üio ao Fundo A.uistcnchl 

2.2)2.887,00 
ia/,.619,1.0 

~ 

96·751.-963,00 
l27~!79-l.94,00 

44·520.576,00 
693-312,00 

loOJ7.13ó,OO 
2!j•J2N88,00 

2o7UloL65o7J. 

totAL UI. .IJ&SI'll'SA• •••••••••••••••••••••••••••••••• 293.1.!9·5~.74 
60.6:7.&;>, 19 

J59.on.m.93 
1.156.008.13 

359·0'77·1i27.93 
S\l.pal"avit Vari{. no per. -de Ol.Oi a 3loOS.B:2o•••• 
l'Ol'AL••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••• 

:l~'~"'(t" " .... " -· 
PE!RO .u.V~tFREITAS 
otnotor da S.cnta.ria 

1-------------
• /1/V" ~)t/.U.l..-1-v. 
~OCI!J;!L.\~ 

T-noire 
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tt\:O::snuç'_l.o ~CC\ r.\, "F.Ect:IT.-1. E rESPESI'' 

PECE!T.~S 

1.000 RECEn'A$ CORRE~'TES 

1.100 -l!Etti!!,S TIHllt"TÁRIAS 

1111 - Contrib\l.i•.é..c Se&• Obd;:._t,;riC;A 
Cl- Da çÇ . ...ra 9·927·577,00 
02- !:o S..no.c!:o ~8?5.176 00 

1112 - Contrlbu.içÕ..s Se&· Fac,.lhtivoc 
01 - Oa ci.otat"a 
02.- [)o Sen&do 

3-1.76-!.?t;oo 
4.029.C67;oo 

03- to Pfooduen ~ 
1113- C<>r.tribW:çÕcs de Pa:>sionistu. 
lU!. - Cor.t:-ib\l.lçÕu p/Co<nplera. Carência 

01 - S..i"<":adoa Obri&a.tÓdoo:: 
OZ - Se,tt!l"ado:a F:ac'-llt:ath·,. 

ll!ó - Co.:t<-l.WçÕ..a Inte&>":aia 
01 - Se&'-'ndos Obt"ijlatÕ.-ioa 

1.%00- REO:TI.~ PP"RDIO~TU. 

1.2:6- Juro:a ''Ope..:1 J.!anet" 
1.231 - Ju..-os de r:.:pÓ .. !.tos BaM.i.-J:oc 
O~ - Fruo l'"i:to 

12.35- Juroa a/Er:r;>r· C/Aplic. E.o.pech.l 
12:,1 - ]Ul"OA de ~pr. SigplCia 
12.42- A1~is 

t.[.CO- RI:':I':IT.O.S rE 11!A);SF"ERb"CIAS CO!lR]l:>.'TES 

l.l.ll - Cor.trlbui.<;Õu .ta c::O.ar.o. 
1.:.12- Cor.tribui~Ões do SenadO 
1!.13- Con~r:l.bui~Ôes do Produon 
11..20 - Cor:~rlbuiçôe,. Docor. s..ldo do Diirl:aa 

01 - Da <$nat".L 
1.t90 - .C&n.trlbuiçÕ.-o: "Diverosu 

OZ - Senado - S..bvenç'io 

1510 - io;!e~!tu. " Juro-lo <!c ),[ora 
Ol- Sobre Con~ri.b.d<;Ões 

1515- I:ILX:IL ~ Anta:ip.:.çii.o 
15):1 - Caoo!.nÕe• S/Seproc 

Tcrr.:.r.D.\~JI•···············-··-····--······ 
DIÕ!icit vcori!. no 11Ôa dct a:aio/82 ••••••••••.•••• 

TcrrAL= ·······················H·········-·····-

11.492.755,00 

7-SJP.95.i.,OO 
7-454·7~7,00 

2.025.8.33,00 
921.663,33 

24-2";0.166,53 
~ 

23.261.625,00 
7ol74•4JÔ,OO 

6(?.7jo,"OO 

976-978",00 

2.25!);(:()0,00 __ _ 

15-988,00 
75-613,00 

~ 

40.760.734,86 

;)â'\.03].87 

101.875.827,73 
_· J?.568.~8Qz,7S 

1J4.4J6.635..5l 

~\fs DE ~LHO CE 1982 

DESPJ;SA.S 

3;000 - IJESJ>t.SAS CORREXTE.S 

3.100 - IESPESA.S 1E cusrnro 
3113 - Gnti!ic:LÇÕ.u. & Se...rido"i-oa -
31.30 ;.. Servl.çoa <!e Te..cc:troa-
3170.- Dupeaaa Divet"&&C 

J.200-:.;-!ESPESAS oo· TRA%õ"EdNCXJ\S COOHEN1YS 

3260- PerwÕea & ContribWntC,s Cib,-"i.llatÓdoa 
J281 - Pcr..sÕca a. Contrlbuintca F:aculh.tivoa 
32fl2 - Pc~Õea a Bcne!iciârioa 
.3283 - Per.aÕCa & llenef"iciicioc E~peci&ia 
3285 - Au:.l1ioc Fec....UÚior. de Sell• d• Vida 
3290 - AIJ.idlio ao Fundo A&"ir.tnncial 

'I'm'Jú. DA IESPESA.t ••••••• •••••••••• ••• ••••,.,. 

t56.ZSI.,OO 
l,/,..003.,58 

~ 

45-769-976,00 
60.60.2.00],00 
20.978.992",00 

)26 • .1;56,00 
llg • .<.ao,c:o 
~- 133-864-91%,00 

Bnah.h.- IF., 31 dco lll&io do 1982.. 

"""T"" .L ""o'
l".ic de ContabiUdad,. 

OlC-IF 1.735 
Cho{co 

INSTITUTO DE PREV!Dll:NCIA DOS CONGRESSISTAS 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, 
nos termos da Competência estabelecida pelo art. 15, item ·~d.-' da Lei n9 4.2S4 
de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patrimo~ 
níal e do Demonstrativa das Receitas e Despesas i:eferentes ao períOdo de l"'-1 
a 30-6-82 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês dejunho/82, é 

de parecer que os mesmos se encontram corretos e em· boa ordem, satisfazen
do, assim, as exigências legais. 

Brasília, 26 de agosto de l982. ~.Senador Nelson Carneiro~ Conselheiro 
- Senador Affonso C amargo, Conselheiro- Senador José Lins. COnselheiro 
-Deputado Hugo Napoleão, Conselheiro- Deputado Alceu Collares, Con-
selheiro- Deputado Raul Bernardo, Co.nselheiro -Deputado A/do Fagun
des, Conselheiro -:-:- Deputado Theodorico Ferraço, Conselheiro. 
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:IXSTITt11'0 tl!: PREVI~!CIA tfs CO!CTIESS'ISTAS 
BALANCE'I"E PATRI!dON[AL I:NCEARAOOE\1 10,015,82 

7.000 - A T I N O 8.0C0-PASSIVO 

·?.100-~ 

7!3l - S.aii<'C\IO c/llorl...,nto 
71~ - Ban..."' do I!r'asll S/A 
71):1- Ban.:oa C(Chequea e• l'r'iin.tto 
7!).1 - c...úu l:~~ie• Federal 

7.2f:J:J - Rr.U. tz.i\t!,. 

721:2.- O..pÕ...ltoa llanciriO. C/Pruo f'ill<> 
721~ -- O..•·edores. Dlvcraooo 
~17 - Pun.3o c!e Im•eaH..,.nto 
7.!18 - AçÕ..a do B.o.n<"O do Brui l SoA. 

7221 - Eoop,..;atl~ Shzplu 
-n,..::; - E10pr• Si::lplu a to:Ão Asaoc:-i&dOII 
7ZYJ- !:a?r• C/Aplic.oçio Ea~ial 

28.165.):)4,33 
78.1,158 .g)2,23 

l-540-490,00 
--§.151Jo8;)B.S8 

- ----:roo;;r,.oo.ooo,oo 
52olJ7•369tSO 

n.679,158 
944-4)5,00 

']6.022.9<'4,00 
4o060 000 

11.315-188,00 
7251 - Cc:o<ltril>o l:xero:. Anterior-e& & Reccl>or 
01-n..~ .... 9.642-432,44 

;;s.:_- Contrib. [xero:. At..al • l'leccbt.r 
Ol "' O. c;aara 

7ZJ - luros a Receber ""'·"" 
o.:! - Ju,..,. EI.....,.U.ioa - Conta Prazo Fi:r.o 

7-:iXJ - .\T rvo rt:Ril\~,;n;: 
';310 - E~i~ntoa • Il'l&tahçÕoe• 
7311'- L<;Uitu.o., !lotoroea e o\pi!MJlliO& 
7317- &na !nÓ> eh 

('1- \'d« Hlo.tÔrl.eo 
o:?. - \'alor C/Rea•·ath,..;o 
O) - Ccrreo;io !lonctã..ia a lDCOrJIOI" ... 

7318- WÓWch • UtenaÍlioa 

l7oJ29.819,99 
S9o75lo5Sl,45 
15.01,6.y1.82 

ror.u. oo Arn·o,, •• , ............................ . 

""""'·"-"k,,, .. Téc:. de Contabilidade 
ate-[F 47;t3 

(},,',_:.~,,~_ 
~~,;;;.~· 

Cher te d• S<içao do. Cont abi lid&d& 
C:O~AOOR CRC-IF 2109 

84.297.4JI.I4 

4!».806.1):1,20 

8.100-~ 

8114 - Credor'ea Oivoraoa 
8115 - Ioopoato do Renda Retido N. J'Ol'to 
6lll5- TÍt_u1o a_Paaar- llenu.a S/A 

8,100 - FIJNOO !E- CARIJlriA 

8210 - Fundo de Reacrva 

8,.)00- NÃO EXIGÍVEL 

8_JJ:l - Reaultado Operadono.l 

: : ~=~f:~:• A~::~rio"a 
8340 - ReUM'a do R,..valhç'ão cloa 

Bena I..Õvela 

8_.400 .. ~--

8440- Recebido pOl" Conta do Sapo. 
02 --O. SCau .. o. de ve!C\11o-
03- Ciao Sul J\IIIÓ..tca 
04 .;.-ci,., Tn,ternaet<>nal 
OS- Cia. Atl'intic:a 
05- a. Ali.o a da l!ahia 

TOTAL IX) PASSJ:VCI<,,., •••., ... ••••••••• 

rnsrnuro IE PRF.VIrtr«:u ros c:o~>CRESSrsrAS 
l»ff!!SfRAÇXô DA COtn'A "RECEITA !t IESPESJr." 
BALAMCE'I't f,CUNULAID tE 01.01 A 30.06.82 

1.100- IIE:l:EIT . ..S TRI!Il.'TrÍI!IAS 3,100 - IESPI:SAS [E CUSI'EJO 

llll- Contri~içÕ ... S.g:. Obrig:atÕrioa 3113- Gu.tU'ic.o.çÕ..a a Servidor .. 
01 - o.. cã:. .. .-a 48-219-0JJ,oo 31.)0 - Serviço& de fcrc:oirco.c 

10.99(1,00 
1.969 • .1.7) ,oo 
~ 

59·751-58!.~5 

. (3.193,50) 
l.l:;9.547.Xi 
~-20J,t.8 
840.151.6,1~ 

~ 

2.709.971,00 
226,1)5,62 

Sábado 4 3331 

02- Co Senado ~ 55·788-266,60 
1112 - ContribuiçÕc• S.&• Facultathoa -

3170- Ik"peaa• Dhe.-. .. ~ ),»).572.97 

OJ- Da CÜ~r• 16.95S.i87,00 
02- Do Senado 19.634.!.57,00 
03 - Do Produen 172.c68,00 315-764•712000 

1113- Contribu!~Õ..a <;!c Pc=-ionhha 19·771-15.30,00 
llll.- Contrlbui~Õe~ p/C<.plc•· c;an;neia 

01 - Sezundo~ CbrlzatÓrioa 2.465.583,00 
()2- SeRUrado• heultatha• 202.012.00 2,66?.602,00 

1116- ContribuiçÕes lrrtecr•h 
01 - Segurado& Cbrla:atÓria• ~ 

12215- )ut'Os "'pen Karl<ct" 
1431 - ]ut'O~ &: Doo pÓ~! to• Bano:ãrioa 

01 - Prazo fho 4•488•333,00 
02- Poupança ~ 

1235-- ]uroa •/E~ro C/Aplic. Eapeda.l 
1241 - .Juroe de f"'P'"• Si~~p1 .. • 
12!.2- Alucu~i• 
121.3 - Divi~endof c PartidpaçÕ..a 

loLOO- Rl':CI':IU IE TRASS!'Efdl:'l:US C(Jlii'EtlttS 

11.11 - Contribui<;Õc• dA CÜ.ra 
ll.l:Z- Contr:ibui<;Õc• do S.nado 
1413- Contribui<;Õea do Procl&&eD 
ll,2D- Contribul<;Õc• Doc:or. Saldo do Dl.Úiaa 

()1- Da c"-ara 
IL):) - Elcoclta de Euro;., Anteri ..... 

01 - O. CÕooara 
lf,'}()- ContribulçÕ..a DiverQe 

()1- c"...,ar•- SubvençÃo 
02 - Sc,.do - SubvcnçU, 
0J - MEl:: - Subvenção 

loSOO- p:c:EITAS Di\'F.RSA.!j 
1510- Multa.c • J1.1rcoo. ode l&ora. 

01 - Sobre Contribu.lçÕca 
C2 - $abre l!: .... r~o.ti.1100• S:Uipl ... 

1515- Taxa d8 Ant•clpa.çio 
lS:.J) - c-ta.W.& S/Squro. 
1590 - Q.otraa ll~it .. Dlw.,..._. 

2o925•000f00 
2.250.000,00 
8.'1!2.000,00 

TOrAL DA RlalTAJ.ooon••••""'''"' 

5·605·364.'1'J 
5-124-550.63 

127-097-962,03 
5·502-0SO,oo 
2.zz::i.l68.55 

ll3•247o115S,OO 
34.819.899,00 

1630153,00 

3.:):6.ooo,oo 

23-24-6,00 
244·529·00 

1o,So912o2SI 

~ 1o51?,45J,Bg 

456-049o913o25 

_ ).,2.00 - IESPESAS [E TRANSFJ:flt!CaS (Xl!UlEI>'fES 

,3280- PcnaÕca a. Ex-Contribuint~• obricatÓrioa 
3281 - PcnsÕca a Ex-Contrib.ointc• Fac:ultathoa 
J,282 - PenaÕca a llc'i"'Udârioa 

121.841.)60,00 
160-452.9;:6,00 
S6ol29.15!,6 000 

932·132,00 
1o40'7ol:.4,00 

J263 - PcnaÕo• a Denaiieiârioa Eapcd..da 
J265 - Awr;{Uo P•C\II>iiÍ.rio de Seco do Vida 
J290 • AuxÍlio ao Ful>do Aaaiatcnci&l },!,•W..:.OL,OO ]72.541).861, 0 00 

TOTAL" DI\ tESP$SA• .... I ........................ . 

.sup.t'a.dt Verii. no paro da'Q1,()1 A JO.OI5.82 ••• 

TOTAL1oooooooonooooooooo-oooooooOo,..oo.-.-ooo*'oo 

375-S.)J.!.J.'o~ 
80,2)0,!.-;t;.:S 

.r.s6.Q!9.913.=5 
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IE\IO\"SI'RAÇÃO DA COSTA "1\F.CF:ITA E IESP$5A" 
RECEITAS 

1.000 - RECEITAS CORREI!ttS 

lJOO- liE(:I;nAS lllt!JUJ'.\JIIAS 

1111 - Car.tribJtçÕc• ~ll· ObriaatÓrioa 
OJ - O. c;,.,.,.,_ 9·989·474,00 
02- Oo Scn.o.do ~ 

lUZ- ContribuiçÕ... Sec· Fac:ult&tiYOa 
01- o. c-ara 
02- Do S..n.aclo 

).1,68.642,00 
4oOl4oJ5J,OO 

03 - ~ PTod ... en ~ 
1113- Contrtbo.liçÕu do PC!Mionb.taoo 
llll. - ContribuiçÕea p/Cororplp. c-arência 

01 - ~I(Undo,. Cbri.;:.tÓrioa 
02- S..auradoc Facultativo• 

1226 - J~'"!"• "Open ~k.,t" • 
1231 - Ju~• de O..p05ito. ll•u::arioa 

02 - Poupança 
1235- Ju...,.. &/&!pro C/Aplíco Eap<~cial 
121.1 - J~.:ro. d., E'"Jlro Shtples 
L2l..2 - Aluqu;l• 
1Zi.3- Dh.idendo• "' ParticlfloaçÕea 

lot.OO- JIB:EIIAS CE TRA.'\Sfl:Rt'CIAS Coo:R!:NJ!!S 

1411- Co:rtribuiçÕu da c-. .... ,. 
lt.l2- ContribJiçO.C& á:> Sen&do 
1!.20- Contribui<;;.,• O..cor. S.>.ldo dD Ol.~b.a 

01 - tb. Cin&t"a 
1(90- Contribui~Ôoa Ohor-u. 

OJ - loEC - Subvenr,;Ü. 

J..SOO-~AS onws,o.s. 
1515 - 1a:u. <!c Antecip~ção 
1530 - c-iuÕe• s/Sep.ro• 
1590- Outru 11cec.lt•• Oi•ct'•u 

TOTAL DA IID%ITAiu •• •••,, '"'"'''''"'' • • • 

llo5$7o97Zo00 

-;.srn.UI,oo 
4·070-9;6,00 

6{0:-616.00 230787-985,00 

2.Q69.416,SO 

7f.l-o/t01,24 
923-523,0'7 

;zs.Bt6.066,oo 
718.992,00 
~ 32·763-563,56 

ZJ,447o590,00 
7-1~.027,00 

-1.076.874,00 

B.J6z.-ooo.oo 40.046.491,00 

155.936,00 
2150755,"76 

~ ~ 
96·972-485,,32 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O Conselho Deliberativo do lnstítut9 de Previdência dos Congressistas, 
nos termos da COlnpetênCia estabelecida pelo Art. 15, item "d" da_Le_i n9 

4.284 de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete 
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas referentes ao perío
do de 01.01 a 31-7-82 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de 

)olOO - resf'llSAS ll!: OIJS'I'E:lO 

)113 - CrdU'icaÇõe• ã Seí-vidorc• 
3130- Sol'>'it.,. de :r.,..cei...,. 
3170- O..•p<!••• Di ........... 

3,200 - !:r:SI'ESAS til Jl!JJISFERbClAS c'amJ::I.'mS 

3260 - :P.,naõ.,,. • Eli..COntribuintu Obr!aatõ..i-
3261 - Pena~• a E'!-Cont"'!buinte• FaculhtiYoa 

-J282 - PeiUIC><Ia a Baneíicia.rioa 
3263 - fet~a.Õ..a. a Baneficlárioa. Ea.pecia.ia 
J2B5 - Auxhio p,.o:uniário do Sell:• de Vida 
3290- Awt!lio ao Fundo Aa.abtencia.l 

4'77.064,00 
l.)o5l'i,:2 
<:S:·J9?0l' 

2So036o,P7 ,00 
33·07'3-!.84,00-
n.tSO;;I.o;o,OO 

z~.s~.oo 
J<Q • .:\.~,00 

6.t.s;.otõ.oo 

TOTAL DA IESPESA1 .... ,, .,, ,,,,.,,,o,.,,,, o,, ....... ,,, 
Supera.•it Va.rU', oo .Õa d.. junho/82,,,,,,,. ..... .,,,,, 

TOI'ALt •••••••••••••••••••••• , •••••• , •••• , ••• , •• ,.,,.,, 

77-~-~~ • ..!3 
N.52l.~~.('l') 

96·97Z-t.S5.~ 

julho/82, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, 
satisfazendo, assim, ·as exigêricias legais. 

Brasília, 26 de agosto de 1982.- Senador Nelson Carneiro, Conselheiro 
- Senador Affonso Camargo, Conselheiro - Senador Bernardino Viana, 
Conselheiro- Senador José Lins, Conselheiro- Deputado Hugo Napoleão, 
Conselheiro- Deputado Alceu Col/ares. Conselheiro- Deputado A/do Fa
gundes, Conselheiro - Deputado Raul Bernardo, Conselheiro - Deputado 
Theodorico Ferraço, Conselheiro. 

·~~ 

• 

.-

• 
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?•OOJ- AT l V O 

7·100-~ 

7120 - a ..... .,.. C/llovi-nto 
7l;l1 - Banco li> Brull s/A 
7l:P- Eu.co"' C!Chcqo.~u .. Trâna1to 
7l3l - Caiu. Eco,.;..J.c:a Federal 
7lll - ap:.n Varko::t 

7•'1/JJ- M:.U.TZ.·Í\"EL 

7212 - Der:Ólll to~ a......,;...i.,. C/Praso Pixo 
721!.- Doud<>rc:~ Dinraoo. 
7217 - Fut\do d., In•·c: .. U•c:nto 
72l~ - ... ~ .. o;:o Banco .:0 Br.ao;ll s.A. 
7221 - EapÁs.t110000 Si~t .. 
722'3 - Ea;:'ro Shrr>lc-a .a r>'io A .. oehdoa 
72P- Eropr. C/Apllc:açio E.pech.l 
7251- ContTil>. Eoerc. Anterlor..,. a a.cobor 

01- O. c:"a•u•ra 
723Z- Conh•lbo 't~erc-. ahlal a Rc:cebor 

01- O.~ara 
'%53 - Juro• a tlcccbc:r 

02 - Juro~ Ban~~ri- - Conta <f>t;U.o Pho 

7•"YXJ- ATIVO Pill.\tA~ST!' 

7310 - l!:qqip-nt ... c- I.,.tabçÕca 
7311 - 11,;.QJI.NJõo llotorea e Aparclh-
7317 - Bcna t.:Ó•·da 

01 - \'alor Hütôrico 
02 - V.ol,.. -c/Rc-au.U&çio 
OJ- eorrcçio ICo .... tÚi.a a 1........,.....-&r 

7318- hcia a Ctenaflloe 

TOrAI. m ATlVO• •• •••••u•••••""""'"""••• 

.._ ... b,,., .. 
Téc. * CrrntabiUdad. 

CI'IC-EF 4.,-s, 

~ 
l.OOJ - lll:O:IT.\S ro!!Em':S 

1.100- RECEtUS TIUill.'TÁlUAS 

IIII - ContrlbulçÕ.a Sec• Obri1atÓrioe 
OJ- Do. C:Ü..ra 
02 - lb Senado 

1112 - O>ntrlbulçÕca Sei• Fa.,.ltati~oa 
01- o.. c'i.w.ra 
02 - Do Se nado 
03 - Do Prodnef\ 

1113 R Col'ltdbuiçõ.,. do! p.,,..ioniat .. 
lllL- ColltrlbtliqÕca p/Coaptea. c.r;.,.,h 

01 - .S..I(U~adoll Obrl1•t~rio• 
02- Sel"rad'>a FacultatiYoa 

1116 - ContríbtliçÕu !1\te&:rala 
01 - Sc.;uradoo; ObrJq.atÕrioa 

1.200 - P.EC[ nA P~TP:l)!OnM,. 

1Z26- }uroa "'pef\ llarkct" 
1231 - Juro• &: c..po;ai toa IMtlc;..i.,. 

58·07J·943,00 
~ 

ZO.?LS-"$0,(XY-
2J.620.Sl4,00 

~ 

01 - Prazo fiao l4o5J2·573o30 
02- P"""pança ~ 

1235- Juro& a/t-pr. C/A;>lh::o !o.peclal 
12.1..1 - Juro-. doo E"'f'To Shoples• 
12.1.2- ,uu;u~ia 
12:!.)- Il:l."idendoa e Par~idpao;Õea 

lLll - ContrlbulçÕe• dll cã.ar. 
1Ll2- CcmtribuiçÕea do S..11ado 

1UJ- ContrlbuiçÕu do Prodaaen 
1L20- Contribui;:>.:. .. Oacor. Saldo dc! Dt;rlu 

01-Do.CÜtan 
1Ly;l- Rcoolh do t~are. Antarlont• 

01 - O. C'"-.ra 
11.90- ContrlbuiçÕu Dinraaa 

01- câ-.l":l - Subvano;io 
02 - Scn:odo - Sub•ano;ão 
OJ- JoEC • Sub•·~n;io 

lo!,.OO- PI:CE!TAS U!lt:l'<;.~S 

15l0- ltlltu e Juroa dco llora 

s.&so.OOJ,oo 
f..soo.ooo,oo 
8.1!2,00J,OO 

01- Sobre Cof'tribuiçÕaa 15-988.00 
02- So~ &rp...;ati-• St.pla ~ 

1515- Tao:a de ant ... cipaçiio 
lSP- Coloi...Õ.:a S/S...I"roa 
1;90 - Outr,... hceitu Di~•r• .. 

~Aurrl:.T::::~·•••"•••••••••••••;··••••• 
Tft, dot Coolhbf.Ud•ILI Chat~ 

ate-IF LT.13 

)9.611.-407.93 
68.224.016,94 

100,00 
4.613.8:e.SS 

20.000.000,00 

uo.?OO.ooo-,oo 
:Ji.Z26.sgJ,23 

37·6?3,68 
944·4.:1>,00 

67 .su.g60 ,ao 
4-060,00 

12.229·715.57 

. Mo·SJ!lo/i72,00 
2J.8óO.J34rOO 

JoOl6o4/S,OO 

15.649·604,66 
6.121.666, 70 

153•168.BJ9,6l 
S·5L9·\l6S,OO 
J,88I.J4?•7S 

IJ6,7A' .j38 ,oo 
41-929 •929 r 00 

199-l';og,OO 

23·248,00 
2?.il·l79,00 

1.259-919,29 
~ 

INSTlTt!TO 1E P!lEVIJ1lNCIA !XIS CO:CIIESS'ISTAS 

DALANCE'IE I'ATRINONfAL ENCERRAD::I ElJ 31.0?;82 

8,00J- P A S s I V o 

1.]2.t,52.3SJ,75 

Bt...Q8Q.2'jlt J4 
W.2ól8.46fl,ot 

6.100.;~ 

6114 - CN!dnres Dive~•o• 
6115 - bpoato de R~nda Retido na Font• 
6116 - TÍtulo a Paa ... -· D!rnaaa s/ A 

8 • .000-!IUNDO IECAIVJ(l'U 

6210·- Fundo de lteaen& 

8.JOO- NÃO ltlt.lCÍ\'EL 
8)30- ~raciOftal 

Ol- Exercfcio• Antcri.,..... J06.604.f.65,70 
OZ- hordcio At\1a1 ~ 

8.)40 - Ruerva <lt! Rcavü!aç'&o 
-doa Bena :&oÓvci& 

8.400-~ 

6440 - Rec:ebido por Col'lh de &&"roa 
02 - c.. Seau...,.. do vdcut ... 
03 - Cia. Sul Aloérica 
04 - Cia. Internado11al 
C5 - Cia. AtlÜ\tica 
06 - Cia. Ali&nç& da labia 

l"Of.U. ro PASSIVO•. ,, •• •• ............. . 

B....!lla-IF., Jl de julho do 1962. 

YNST'ITUTO IE PllE~U.fi'ICIA C0S CXIT«:;RESS1STAS 

IDIO'<STRAÇÃo 1M CO~'l'A "Rm:ElTA E IF:<t'ESA~ 
BALANCETE ACUolliLAOO 1E 01.01 A 11,07.82 

11.81,!.,00 
1.998.']90,00 

~ 

uo.I.27.Q63,B7 

~ 

{Z.63Z,OO) 
1ol93ol,96,05 

963-347.95 
1!60.441,13 

~ 

\::h'W!lt!Cltu" SI!CAID'l lVANlllõ CCIIRA LDL\ 
Teaoure:l.ro 

OESFES., 

3..000 - -[ESITS.\5 C('mflmi$ 

),100 - IESPESAS tE CUSlEIO 

JÜ3- Cratif"icRÇÕc• a ScM"[dcin.a 
31))- Scrviçoa de Tereeiroa 
3170 - Ou<pet>aa Divc:ru• 

-J,200 - IE.5PESAS tE TRA~"SfR!!tSCl AS CCIRREl>'TES 

)<fia - Peli&Õea a Ell..(;ont~ibuil'ltea Obr:I.JE&t.;ri.,. 
)281 - PenaÕea a, E~...COntrlbuintu f•cultillti ~
J?.8.2 - PenaÕu & Benefici;rio. 
)28J - PelliiiÕea a Banetici;rio• G•pochh 
J2B5 - Awtfuo Pc<:Uni;_rio de Sea• d. Vida 
3290- AuxÍlio ao !\Indo Aa.iat.nchl 

).1"29.~,00 

2Jl,j37.1.2 

~ 

lt.ó.929oU.O,OO 
193.676.2';'9,00 
68.0]5.297,00 

i.l.)i.SõS,OO 
2.2153.Z.U,,OO 

~ 

Tor.u. D\ IESPESA• .................. •••··~··•...... L5!-12S.lZS,37 
1."§5.10J,R9 SupeJ'avit V..-:if· ro lN'"• de 01.01 a 31•07.62...... !CI~.B~~.~"''l.,tz 

~;=~;]:~~putbo da 1952. mr.u. ......... i!J······Cj··············~q"WJrn ~J~~·" 
PI1JIIII.vl!fii!WfifAS Sllt\D.:a PASSa> i'CRTO S&AIXHI IV~· ~ LDl\ 

D:l.nt,.. da Stu:rctal'ia Vic.- 1\h T....,.-.lro 
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lt E C~ I TAS 

IIU - ContMbul<;ÕcaS..a· ObM.a.-tÓrloa 
01- tia co., ..... 
02- Ib Scr.ado 

1112:- CorltribulçÓ.. Sei:• F~lhthGI 
01.- c. C:.a.n 
02.- tb Son:ulo 

lllJ- ContMbo.JiçÕoeo de F"""<>J'lU.t.a• 
1114 - ContribuiçÕn p/Conplc•• C&rincia 

0],_- S.,:~:urado~ Obri,catÓ..lo• 
O<!- Stprado"' Fao:ultativ ... 

1.200- P!C§:ITA PATPliiOSIAL 

12.26 - Juro• ~n ll'ar~et'" 
1231 - Juro- de O..p;i$itoo Bano::Úi0o1 

01- Pr.a.u> rt~ 
1235- Juro~ •/Enpr. C/Apllc. l!:&pccial 
12!.1- 1ur"" de Er>pr. Si...,le .. 

12.!.2 - .Uuet:~is 
12.!.3- D:l.vidend,.. c Partidpa~Õ.::a 

').65J,.910,00 

~ 

J.~7-40J,OO 

~ 

J,LQ:l - IIECI;ITJ.S IE 'I"RAS§F!';!!f:'iCIAS cau:tE!m!S 

ll.ll-C....tril:ul.çÕe• daC""-ra 
ll.l2 - ContriboJl~Ôca do s.. ... u.. 
l~lJ- Co:1tribJiçÕco. do Produen 
1!20- C<mtrib.ol~Õ.."' Ilee<>ro Saldo-do! D:l.;..i .. 

01- Do. c&ru.ra 
1L90- ContribuiçÕeS Dl:vC..auo 

01 - cã-ra - Sut>-oençio 
02 - S.nado - Sutwenç;o 

1.500- F~'"'T.o\5 OI\'EJ!SAS 

1515 - Ta..o:a Q, Antecipação 

:rarAL IM JII!CttrA• •••••,, ....... ••• •••• •••• •• , 

7.m.160,oo 
4.c:fl2.704,00 

10,01,.4.ZL;O,:J:j 
997.116,07 

26.07Q.B57, 72 
47.665,00 
~ 

2).497.22),00 
?.llO.OJl,OO 

J5.42JS,OO 

~S !E '~Ulr> IE l<lo.'l2 

OESPES.-\S 

J.OOO - lESJ'l:S.-\S ~\;'IES 

J.lOO - ~SAS !E ctiSI!IO 

3113 - Cratirici.çÕca a Servidol'C>• 
31J0 - ServiçO& de Teredroa 
3170- De•P<"••.$ D:l.verua 

].200 - IESPESAS rE Tl!A~NCIAS C<t!AB:treS 

).260 - p.,;:JUõea a -lü-contribuintea ObriptÓrioa 
)261 - Pe....:ÕCa a &x-contrlbo.Jii>tc:a Facult&thoa = : ~::t: : ===~~:~t~: úP.,rl.(t. 
)265- .4.w<IHo Pecunf.Úio dcl's,e• .S.. Vida 
.]290- Al.lx!uo ao FuDdo AUhtencial 

~.SSJ,OO 
_ J.,::SO,SO 

31.6:..2.60 

2$.c6ll'.®,oo 
3J.22).J0l,OO 
ll·%·Ô5i,OO 

19?.1$,00 
8~.000,00 

~ 

Tal'"AL ll.'. IESPESA•, .. ,., '"'"" •••• ..... • ...... .. 
SUpera•it Y•rU'. no .;;;. di: julbo/82: ........... . 

TOl'.U.r ........................................ .. 

18~!.-638,!0 
21.&. ... !.<-'nr-<l.::> 

I01..898.no,29 

Bruflla-Jl",, 31 de juUa ckl 1982• 
·.:-:-_.:-:-

""'""' L"'"''"" T.Õe. de Contablliciadoo 
aw::-IF 4'7YS 

PORTARIA N' 187, DE 1982 

O Primeiro-Secretário, no uso das suas atribuições regimentais e de acor
do com o disposto no artigo 453, §§ 39 e49, da Resolução n9 58, de 1972, e ten· 
do em vista o que consta do Processo n9 002917823, resolve designar os dou
tores Alberto Moreira de Vasconcelos, Técnico Legislativo, Luiz Lacroix Lei
vas Filho, Técnico em Legislação e Orçamento, e Luiz Antônio Soares Laran
ja, Técnico Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Co-

l'c&OU"Cii'O 

missão de Inquérito Administrativo incumbida de apurar a causa das faltas 
ao serviço, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, do Servidor Célido de 
Souza, Assistênte Legislativo, Classe Especial, Referência NM~34, do Qua
dro Permanente, na forma do § }9, inciso II, do artigo 440 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, 31 de agosto de _1982. - Cunha Lima, Primeiro
Secfefário. 

• 

• 

.-

• 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVII- N• 119 TERÇA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 1982 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA DA lO• REUNIÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1982 

I. i- COMUNICAÇ0ES DA PRESIDENCIA 

- Inexistência de quorum para a abertura da sessão. 
- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão. Encerramento 

1.2-EXPEDIENTE DESPACHADO 

1 .2.1 - Pareceres 
Referentes ao Projeto de Lei do Senado n'~' 212, de 19~H. 

2- MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 10~ REUNIÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDENCIA DO SR. PASSOS PÔRTO 

ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

-Jorge Kalume- Raimundo Parente- Lourival Baptista- Passos 
Pôrto - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lísta de presença acus_a o 
comparecimento de 5 Srs. Senadores. Não há quorum regimental para a aber
tura da sessão. 

Nos termos do§ 29 do art. 180 do Regimento Interno, o Expediente que 
se encontra sobre a n:iesa será_ dçspachado pela Presidência, independente
mente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reuniãO, designando para a 
sessão ordinária da próxima qUarta-feira, dia 8, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno únicó,-do Projeto de Resolução n'i'202, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Fiiüinça·s COrilO çonclusão de:seu Varece-r n'i'"-1.207, 
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Ceal'á ª Co.nt.ratar emprésti
mo externo, no valor de uss so,-ooo;ooo.oo (círi<jüeitta milhões de dólares 
norte-americanos), destinado ao II Plano de Metas Go_vern-ãfnentais- PLA
MEG II - 79/83, tendo 

PARECER, sob n• 1.208, de 1981, da Comi~sãó 
-de Constituição e-JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ào n9 2~2, de I 98 l (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclu!?ão_de seu_Parece_r rt' l)06, 

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevarem Cr$ 
875.103.6§0,51 (oitocentos e _setenta e_ cinco milhões, cento e três mil, seisce~
tos e sessenta cruzeirOs e cinqüenta e um centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tehdo 

PARECERES, sob n•s 1.307 e 1.308, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
....:=....de Municipios. favorável. 

3 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 241, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n~' 1.345, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dóla
res norte-americanos), destinado a programação de investimentos naquele 
município,- lendo 

PARECERES, sob n•s 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissoes: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo RamoS; e 
~"de Munidpios, favorável. 

4 
Votéi.Ção, effi turno único, do Projeto de Resolução n'i' 245, de 1981 (a

prese-ntado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n~' 

1.386, de 1981 ), que autoriza o Governô do Estado do Rio Grande d.o Sul a 
realizar operação- de empréstimo externo no valor de USS 110,000,000.00 
(cf:Iito-e dez-ffiilhões de dólares norte-americanos) destin-ado aO pi--ogfama de 
obras viárias e ligações troncais daquele Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.387, de 1981, da Comissão 
--::- de_Consti~~:~içào-e JuS!_iç~. pela constitucionalidade e ijuridicidade. 
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5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 107, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de FinanÇas como conclusão de seu Parecer n9 549, de 
1982), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a contratar em
préstimo externo, no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dóla
res norte-americanos), destinado ao programa de investimentos Urbanos, ten
do 

PARECERES, sob nos 550 e 551, de 1982, das Comissões: -de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridlcidade, com voto venci
do do Senador Dirceu -Cardoso; e 
-de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 114, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Finanças cOrri o cOnclusão de seu Parecer n9 565~
de 1982), que autoriza o Governo -do Estado de Goiás a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de 
dólares), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mi
neração e Infra-estrutura Econômita, -naquele Estado, tendo_ 

PARECER, sob no 566, de 1982, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucioilalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 159, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<?_951, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e cin
qüenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolj
dada, tendo 

PARECER, sob n' 952, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 189, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de FinanÇas como conclusão de seu Parecer n'i' 1.153, 
de 1981), que autoriza o GOverno do Estado de Mato Grosso a reali.~ar_ope
ração de empréstimo externo, no valor deUS$ 70,000,000.00 (setenta milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de rodovias alimenta
doras do Estado, tendo 

PARECER, sob n' LI54, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, ~ela constitucionalidade e juridicidade. 

9 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 J3, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe s_obre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciário, na fOrma que especifica, tendo 

PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

lO 

Votação, em primeirO 1üfno, do Projeto de Lei do Senado ~v 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica díspositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorávi:l. 

11 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana~ que declara o Marechal-do~Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apreSenta; e 

-de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comis-são de 
Constituição e Justiça. 

12 

Votação, em pritneiro h.rrno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n• I.l45, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no 

mérito, favorável. 

13 

Votação, em primeiro turno, do Projeto âe Lei do Senado n'i' 2S,S, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositiVOs à 
Lei n'i' 5.480, de 10 d~ agosto de 1968, disciplinando o pagamento do l3'<'sa-
lári0 devido aos trãbalhadores avulsos, --tendo -

PARECERES, sob nos Ll97 a Ll99, de 1981, das Comissões: ~de 
Constituição e JUStiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finança_s, favoráveL 

14 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n<? 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nosLI30 a Ll33, de 1981, das Co-
. missões: 

-de Constituição e Jus(/ça; 
-de Legislação Social; 
-de SirviÇo Público Civil; e 
-de Finanças. 

IS 

Discussão, em turno úilico, do Projeto de Lei da Câmara n9 I O l, de 19Kl 
(n<? 3.702/80, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autori_za o Instituto Nacional d~ ColonizaÇão e Reforma Agrária 
-INCRA; a alienar, à COmpanhia Agroindustrial de Monte Alegre, os lotes 
11, 12, 13, 14, 15 e 16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Colo
nização de Altamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará, tendo 

PARECERES FAVOR,ÁYEIS, sob nos 580 a 582, de 1982, dasComis-
sões: 

-de Agricultura; 
- de Assuntos Regionais; e 
- de Finanças. 

16 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão d_e Economia como conclusão de seu Parecer n<? 
318, de 1981), qi.ieautoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000~00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 191fl, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. , 
(Dependendo da votação do Requer~imento n<? 309/81, de autoria do Se

nador Dirceu Cardoso, de reexame da Com_is.são de Constituição _e Justiça.) 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 42, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

- 279, de-1982), que autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Dourados (MS) a elevar 
em CrS 180.975.100,00 (cento e: oitenta milhõe.s, novecentos e setenta e cinco 
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES,-sab-n9s-289--e-28-l,- d-e--198--2--, Elas Ge-missõe~ê 
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalídade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

18 

Discussão, em turno único, do Prqjeto de Resolução n<? 53, de 19?2 (a
presentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n9 
311, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municípal de Dourados (MS) a elevar 

• 

• 

.. 
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em Cr$ 37.576.000,00 (trint1 e sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil 
cruzeiros) o montante de ~ua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob !l's 311 e 313, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição .:: Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; c 
-de Municfpios, favorãvel. 

19 

Discussão, em primeiro ·turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 e 576, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorãvel; 
- de Serviço Público Clvil, contrário: e 
- de Economia, favorável, com as Emendas de n<?s I ~ 2-CE, _que apre-

senta. 

(Dependendo da votação do Requerimento n~' 35/82, do Senador 
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço- PúbHc.o Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 14 horas_ e 45 minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO§ 2• DO ART. 
180 DO REGIMENTO INTERNO. 

PARECERES 

PARECERES No 700 E 701, DE 1982 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 212, de 1981, que Hdispõe 
sobre a competência da Justiça do Trabalho para Conciliai- e Julgar 
dissídios oriundos das relações de trabalho entre trabalhadores avulsos 
e seus tomadores de serviço''. 

PARECER No 700, DE 1982 
Da Comissão de .Constituição e Justi~a 

Relator: Senador Martins Filho 
Pelo Projeto sob exame, de autoria do nobre Senador Pedro Simon, 

propõe-se nova redação para o art. 643 da CL T, a fim de que se assegure, 
também para os trabalhadores ayulsos, o direito ao amparo da Justiça do 
Trabalho. 

Na brilhante Justificação d_e __ fls., o Autor esclarece a "víacrucis" sofrida 
por tais trabalhadores, cujas reclamações têm .. tramitado de maneira demo
rada, dolorosa e amarga", pof.s somente a jurisprudência, e não a lei, reconhe
ce o seu direito ao pretório da __ Justiça do .Trabalho. 

E conclui a Justificação: 

" ... Os Doutos Ministros do Tribunal Federal de Recursos têm 
entendido que, em se tratando de matéria nitidamente social cons
tante da legislação vigente, devem tais casos ser tratados pela Justiça 
especializada do Trabalho. 

Mas falta uma Citação em lei, para que configure, de uma vez 
por todas, essas competências que, por tudo o que já foi dito, se- faz 
necessária. 

E urgente." 

A proposição, c_omo se verifica, tem o objetivo de aprimorar a legislação 
vigente, corrigindo suas eventuais falhas. Harmoniza-se com a Constituição e 
a sistemática jurídica brasileira, e está elaborada em boa_ téci:tica legislativa. 

Quanto ao mérito, merece integral apoiamento. 
Em face do exposto, opino por sua aprovação. 
~"ãla das Çomissões, 5 de novembro de 1981.- Aloysio Cha_ves, Presi

dente -:- Martins Filho, Relator - Bernardino Viana - Lenoir Varias -
João Calmon- Humberto LUcena- José Frage/Ji- Hugo Ramos- Nelsori 
Carneiro. 

~-PARECER N• 701, DE 1982 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Jaison Barreto: 

O projeto sob exame, de autoria do eminente Senador Pedro Simon, bus
ca alterar a redação do art. 643 da Consolidação das Leis do Trabalho, in
cluindo os trabaihador.es avulsos e seus tór:nadóres de serviços, como tutela
dos diretos da Justiça do Trabalho, comO acontece entre empregados e em
pregadores por ocasião dos dissídios oriundos das relações laboriais. 

Com efeito, o meQcionado dispositivo da CLT estabelece apenas para 
empregadores e empregados o amparo da Justiça do Trabalho para dirimir os 
dissidios oriundos de suas relações. · 

Com a nova redação prevista na lei projetada são incluídos expressamen
te, os trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços ao amparo da Jus
tiça do Trabalho. 

JustifiCando a propositura, o Autor salienta que estivadOres, conferentes 
de carga e descarga, consertadores de carga e descarga, vigias portuários, ar
rumadores, ensacadores de__sal, ensacadores de café, descartadores de frutas, 
entre numerosos outros trabalhadores, laboram sem vínculo empregatfcio, 
círcunscritos aos seus sindicatos_ de classe, obedecen~o escalas de serviço;tra· 
balhando para tomadores de serviços nacionais e estrangeiros, sendo, não ra
ro, preteridos em seus direitos, desamparados da tutela da Justiça do Traba-
lho. -

Aduz ainda o eminente Autor, que o Tribunal Federal de Recursos tem 
entendido que a inatéría, de caráter nitidamente social, constante da legis
lação trabalhista, deve ser atendida pela Justiça especializada do trabalho. 

Parece-nos procedente as razões corporificadas na proposição, valendo 
salientar que o artigo 142 da Constituição, ao estabelecer a competência da 
Justiça do Trabalho para, mediante lei, dirimir outras controvérsias oriundas 
de relação de trabalho, tem suscitado inócuas discussões que repercutem no
civamente sobre os trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviço. 

Assim é que, a inserção expressa na CLT, como intenta o projeto, é me
dida salutar e de grande alcance social. 

Entendemos que em face da natureza das relações jurídicas que_ se torna
ram Ii~giosas, como na espécie do projeto, nos parece indiscutível a compe
tência ex ratione materiae da Justiça do Trabalho. 

O que não nos parece justo é o t.rabalhador avulso e seus tomadores de 
serviço, ficarem sem a tutela da justiça laboral, contrariando os postulados da 
Carta Magna .que proclama a ê-xistêncía--nO Pafs de uma ordem social que tem 
por fim a realização da justiça social, com base no princfpio da valoriZação do 
trabalho com condição de dignidade humana. 

A douta Comissão de Constituição e- Justíça, ao aprovar o projeto re-IO 
igualmente, quanto ao mérito. 

Esta Comissão, na esfera de sua competência regimental, por redobrado 
motivo manifesta, outrossim, a sua simpatia pelo projeto, opinando pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1982. -Raimundo Parente, Presi
dente - Jaison Barreto, Relator - Aderbal Jurema - Gabriel Hermes -
Moacyr Dal/a -- Almir Pinto. 
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SUMÁRIO 

I- ATA DA 127• SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE !982 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

-N•s 191 e 192(82 (n•s 371 c 372(82, na origem), restituindo autó-
grafos de projetes de lei sancionados. 

1.2.2 - Oficio do Sr. !<?-Secretário da Câmarã dos Deputados 

Comunicando a apromçào da seguinte matéria: 

- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da_ Câmara_1_1.2 17)_~0 (n'! 
25fJ(79, na Casa de origem), que altera o art. 88 da Lei n<? 5.108, de 21 de 
setembro de 1966 ~Código Nacional de Trânsito. 

1.2.3 - Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 171/82, de autoria doS r. Senador Jor
ge Kalume, que institui zona franca na cidade de Cruzeiro do Sul, municí
pio do Estado do Acrt!, pelo prazo que especifica, e dá outras providên
cias. 

1.2.4 - leitura de Resolução 

- N~' 24/82, que prorroga por-60 dias, o pfazo concedido U Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada pela Rt:soluçào n~' 62/80, que apura as 
causas da rotatividade de mão-de-obra no País, cm face do sistema do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

- Designação dos Srs. Senadores Gubrid Hermes, em substituição 
ao Sr. Aloysio Chaves, e do Sr. Senador Aderbal Jurem a~ para integrarem 
a Delegação Br_asilcira que participará da 69~ Confcr~ncia lnterparlamen
tar, a realizar-se em Roma, no período de 14 a 22 do corrente. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - lnstalaçiio de postos 
avançados de crédito rural pelo Banco do Nordeste do Brasil. 

SENADOR JORGE KALUA1E- Adoção de providências no senti
do da conclusão de trecho da BR-264 entre Çruzeiro do Sul, Tarauacá e 
Feijó·_ AC. InstituiçãO de zona franca na cidade de Cruzeiro do ~uJ. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n<.> 202/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Ceará a contratar empréstimo externo, no valor de US$ 
50,000~000.00 destinado ao II Plano de Metas Governamentais - PLA
MEG II - 79/83. Votaçào adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n<.> 232/8(, que autoríza a Prefeitura Munici
pal de Betim a elevar em Cr$ 875.103.660,5_1 o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nv 241/81, que .:~utoriza a Prefeitura Munici
pal de Manaus a realizar operação de !.!mprés.timo externo, no valor de 
USS 10,000,000.00 destinada a pro_gramaçào de investimentos naquele 
município. Votação adiada por fali"a de-q-uorum. 

- -Pi-6jeto de Resolução n~' 245/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo no 
valor deUS$ I 10,000,000.00 destinado ao programa de obra~ viárias e li
gações troncais daquele Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Re:;;oluçã_o n~' 107/82, que autoriza a Prefeitura do Mu
niCípio -de São -Paulo a contr;.ttar empréstimo externo. no valor d~ US! 
40,000,000.00 -destinadO ao pr"ógrania de investimentos urbanos. Votação 
adiada por falta de quurum. 

- Projeto de Resolução n"' I 14/82, que autoriza o Governo do Esta
do cte-Goiás u realizar opÚação de empréc>timo externo, no valor deUS$ 
50,000,000.00, destinada aos Programas de-núenvolvimento Rural Inte
grado, Mineração e Infra-estrulllra Ecuoômica, naquele Estado. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' l59/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 342.652.400,00 o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n<.> 189/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Mato Grosso a realizar operação de empréstimo externo. no valor 
de USS 70,000,000.00 destinado- ao progfama de rodovias alimcntador_as 
d~ Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n<.> l3/79. de autoria do Senador Ma_uro 
Bencvidcs, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o 
comcrciário, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Lei do Senado n<.> 329/80, de autoria do Senador Cunha 
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam
bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n<:' 164/81, de autoria do Senador Luiz 
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força 
Aérea Brasileira __ Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n<:' 3?2/78, de a~toria do Senador Accio
ly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 255/80, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acreScenta dispositivos à Lei n~'-5.480_, de I O de agosto, disci
plinando o pagamento du (39 salário devído aos trabalhadores avulsos. 
Votação adiada por falta de quorum. 
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- Projeto de Lei do Senado n9 362/79, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que altera dispof>itivo da Lei n9 6.718. de 12 de novembro de 
1979. Votação adiada por falta de qzwnm1. 

-Projeto de Resolução n940/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5~700.000,00 o montante_de sua diVida 
consolidada. Discussão sobrestada por falta de quorum, para votação do 
Requerimento n~ 309/8 f. 

--Projeto de Lei do Seila~O n<? 309f79,_do &enado~_Gabrtel I;-lermes, 
que dispõe sobre o exercício da auditoria contábll, e dú outw_s providên
cias. Discussão sobrestada por falta de quonan, para votação do Requeri
mento n• 35(82. 

-Projeto de Resolução n9 52/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dourados (MT) a elevar em Cr$ 37.576.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votaçflo adiada por 
falta de quorum. 

1.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Rcivindíeaçào recebida do 
Sindicato dos Trab_alh!J.dorc_s Metalúrgicos de João Monlcvade. 

I .5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO 

-Projeto de Lei da Câmara n' 101/81 (n' 3.702(80, na:ç(ls_a de ori_-__ 
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, a alienar à 
Companhia Agroindustrial de Monte Alegre~ os lotes_L_l, 12, 13, 14, 15 e 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES 

Do_ Sr. Moacyr Duarte, pronunciado na sessão de l "'-9-g2. 
Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de Jl'-9-82. 

16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Colonização de Alta~ 
mira, no Município de Prainha, no Estado do Pará. Discussão encerrada, 
ficando a votação adiada por falta de quorurn. 

-Projeto de Resolução n~' 42/82; que autoriza a PrcU:rtrllr:l1v1unici
pal de Dourados (MS) a elevar cm Cr$ 180.975.100,00 o niontantc de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

Do Sr. Paulo Brossard, pronunciado na sessão de 1<~-9-82. 

Do Sr. Leite Chaves, pronunciado na sessão de 2-9-82. 

3 -·MESA DIRETORA 

4 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 127~ SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DO SR. PASSOS PÔRTO 

ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRffcSE:NTES OS ~FJS, 
SENADORES: 

-Jorge Kalume- Evandro Carreira- Raimundo Parente ~Alexan
dre Costa- Luiz Fernando Freire- Agenor Maria- Martins Filho -
Humberto Lucena- Aderbal Jur.ema- L1,1iz Cavalcan_te -_LouriVal Bap
tista- Passos Pôrto- JQã.o. Calmon- Amaral Peixoto- Álano Barcelos 
-Saldanha Derzi -- Leno_ir Vargas ~Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - A lista de presença acus~ o 
comparecimento -de 17 Srs. Senadores. Havendo número regig_1.ental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos __ nossos trabalhos. 
O Sr. l ~'-SecretáriO" prOcederá à leitura do Expediente. 

E: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Restituindo autógrafos de_ Projetas 

de Lei sancionados: 

N"'l91/82 (n'i' 371/82. na origem), de 6 do corrente, referente aO Projeto. 
de Lei n9 23, de 1982-CN, que estabelece o modelo da cédula oficial única--a
ser usada nas eleições de 15 de novembro de 1982, e dá outras providências. 
(Projeto que se transform-OU na Lei n~' 7.021, de 6 de setembro de 1982.) 

N9 I92(82 (n' 372(82, na origem), de 6 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n<? 68, de 1982 (n9_5.848/82, na Casa de origem), que conce
de pensão especial à atriz Henriette Fernande Zoé Morineau. (Projeto que se 
transformou na Lei n9 7.022, de 6 de _setembro de 1982.) 

OFICIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 295/82, de 2 de setembro do corrente ano, comunicando a aprovação 
da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' I7, de I 980 (n' 250(79, 
na Casa de origem), que altera o art_. 88 da Lei n'i' 5.108, de 21 de_setembro de 
1966- Códig-o Nacional de TrânSitO.) (PrOjeto enviado_ à sançãO em 2-2-82.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) -O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser_lido pdo Sr. lY-Secretário. 
E lido o seg-Uiiú"e · 

PROJE'fO DE LEI DO SENADQN' 171, DE 1982 

Institui zona franca na Cidade de Cruzeiro do Sul, Município do 
Estado do Acre, pelo prazo que especifica, e dá outras providências. 

O Congresso Nacionarâecreta: 
Al-t..l"' É iilstitulda-_ém Cruzeiro do Sut-Municípto do Estado do Acre, 

uma zona franca, com objetivos, finalidades, franquias e regime de execução 
idênticos aos previstos no Decreto-lei n<? 288, de 28 de fevereiro de 1967, limi
tado a 10 (dez) anos o respectivo prazo de funcionamento. 

Art. 29 O Poder Executivo demarcará, em lugar que rcuna condições 
apropriadas à localização da zona franca, uma área contínua de terras ade
quada às instalações e ser_viços necessários ao seu funcionamento. 

Parágrafo único. As terras destinadas_ à zona frª-nca instituída nesta lei 
serão obtidas por doação ou mediante desapropriação para fins de utilidade 
pública, na forma da (egíslação- específica. 

Art. 3"'---A União poderá, objetivando __ a _imediata instalação da zona 
franca, estabelecer .convênios com pessoas jurídicas de direito público, objeti
vando à utilizaçã"o. de bens e serviços. 

Art>~.\> _ü _Poder Executivo, -no prazo de- 9{) (noVenta) dias contados de 
sua publicação, regulamentará esta lei, dispondo sobre o Plano Dirctor, o 
orçamento e normas de operação e fiscalizaç_ão' da zona franca de Cruzeiro do 
Sul, consoante a outorga expressa no art. 19 desta lei. 

Art_ •. 5~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
- - -Art. 69 Revogam-se as disposições e~ contrário. 

Justificação 

Ninguém pode ignorar, nos dias de hoje, os extraordinários resultados_ 
obtidos pela zona franca de. Manaus, em favor do soerguimento sócio
econômico da Amazônia. Neste passo, podemos mesmo asseverar, sem risco 
de erro, que, com a edição da Lei n9 3.173, de 6 de junho de 1957, instaurou-se 
uma fase de desenvolvimento regional qtie superou as mais otirnistas expecta
tivas, transformando um Estado carente de toda sor_te de recursos, em celeiro 
de riquezas_ permanentemenle renováveis. 

Essa feliz experiência- que hoje representa uma notável realidade eco
nómica-..:.: rião deve, cOütli.dO, permanecer na unicidade dessa iniciativa, mas; 
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ao contrário, impõe-se prosperar, a fim de que também outras regiões de nos
so País venham a colher os resultados d_e um adequad:o planejamento, execu
tado c_om as veras das nossas necessidades. 

O Munícfpio de Cru_zeiro do Sul,_ no Estado_ d_Q Acre, assume, m·fa~e_ da 
conjuntura que ditou a criação da zona franca de Manal.!S1Características .de 
marcante similaridade, a justificar, também, a adoção, em seu túritório, de 
idêntica medida. Em verdade, trata-se do mais ocidental d~ todos os municí
pios brasileiros, situado nas confluénc"ías dos rioS Juruá e Moa, distando cer
ca de 580 km da Capital do Estado. 

Região de extraordinárias potencialidades ccon_óm.icas a em que se situa 
o Município de Cruzeiro do Sul, ensefan-do importarites resultados em re
lações negociais na faixa de fronteira, com o Peru, ceftarhehte -receberá o in
fluxo dos incentivos decorrenteS da instalação de uma zona franca de livre in
tercâmbio comercial, sç_rvindo-se - e servindo ao Paíso- dos efeitos concre
tos que advirão do processo de industrialização que se- radicará na região, à 
semelhança do ocorrido com a vitoriosa rea11dade da zona franca de Manaus. 

A par das inegáveis Vantagens que a providência ora sugerida trará para 
a Amazônia, no contingencia:rtrcnto de problemas econôrnicos e sociais, vale 
destacar a importância da-mCdid_a no âmbito das.iniciatiVJl.S vil)culadas à_ se
gurança nacional, representada pela ~fetiva ocupação dos imensos vazios des
sa fundamental parcela do território brasileiro. 

Sala das SesSões, 8 de setembro de 1982. -Jorge Kahmze. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 3.173, DE 6 DE JUNHO DE 1957 

Cria uma ion'afrãnca na cidade de Manaus, capital do Estado do 
Amazonas, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional dec:n:_ta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. }9 E ·criada em Manaus, capital do Estado do Amazonas, urna 
zona franca para armazenamento ou depósito, guarda, conservação, benefi
ciamento e retirada de mercadorias, artigos e produtos de qualquer natureza, 
provenientes do estrangeiro e destinados ao consumo interno da Amazônia, 
como dos países interessados. limítrofes do Brasil ou que sejam banhados por 
águas tributárias do rio Amazonas. 

Art. 29 O Governo Federal fará demarcar, nas imediações da cidade, à 
margem do rio Negro e em lugar que reúna condições de calado e acostagem 
satisfatórias, uina área de terras não infefior a duzentOs hectares, onde ficará 
localizada a zona franca, co_m as ínstãlações e serviços adequados ao seu fun
cionamento. 

§ 19 As terras destinadas à zona franca criada nesta le_i serão obtidas 
por doação do Governo da Estado do Amazonas ou mediante d_esapro
priação para fins de utilidade pública, na forma da legislação em vigor. 

§ 29 Será estudada a adaptabilidade da ilha de Marapatá, em frente a 
Manaus, como_ área complementar da zona franca, reservada a certos produ
tos que possam nela ser depositados, para fins de beneficiªmento, sem possi
bilidade de deterioraç_ão_ que lhes diminuam o valor comercial. 

Art. 39 Na zona franca que for demarcada, serão construídas insta
lações portuárias com armazêns terrestres e cais flutuante acostável, segundo 
o tipo exigído pela grande variação do nível das águas da região. 

Art. 49 Nas dependências internas da zona franca de Manaus, consti
tuídas pelos terrenos agregados às suas instalações portuárias, será facultado 
aos particulares que o desejarem arrendar terrenos para o fim de construir de
pósitos de mercadorias ou montar indústrias de bencfLciamcnto de matérias
primas provenientes das repúblicas limítrofes à Affiazônia ou_ daquelas que 
sejam banhadas por cu_rsos fluviais tri~utários do rio Amazonas, bem como 
os coriespondentCs serViços de escritório. - -

Art. 59 As mercadorias de procedênciã estrangeira, quando des_embar
cadas diretamente na área da Zona Franca de Manaus, e enquanto permane
cerem dentro da mesma, não estarão sujeitas ao pagamento_de direitos alfan
degários ou quaisquer outros impostos federais; estaduais ou m_unicipais -que 
venham gravá-las, sendo facul~ado o seu beneficiam~nto e_ depósito na pró-:. 
pria zona de sua conservação. 

Art. 6'-' Todos os artigos ou produtos entrados na zona franca poderão 
ser acondicionados nos armazéns de propriedade da administração do porto 
ou de particulares, dentro da zona franca, pagando as respectivas taxas de ar
mazenagem. 

Art. 7? Será incluída na área da zona franca uma faixa de água dedu
zentos metros de largura, contada sobre a superfície do riO, na parte adjacen
te ao litoral do mesmo porto e na qUal poderão estacionar stijeitas ao mesmo 
regime da zona franca, embarçaçõéS _e alvar"t::ngas convertidas em depósitos 
provisórios de mercadorias estrangeiras em trânsito rápido ou jangadas de to
i-8.S: -ae madeira estÍ'arigeira a serem beneficiadas dentro da área do. porto. 

Art. 8\'> As mercadorias eStocadas ou benefiCiadas na área da zona fran
ca poderão ser incorporadas ·à circulação na.:-ional, mediante despacho regu
lar e pagamento dos direitos alfandegários correspondentes e mais impostos 
em que incidam por esse motivo. -

Art. 99 A administração do porto da Zona Franca de Manaus poderá 
ser confiada à companhia cónc_essiõnâri"a do porto de Manaus mediante as 
condições- <1ue a União estabelecer ou tef ãdministraÇão autónoma do pró
prio Governo Federal. 

- Art .. " 10. o POder ExeCutivõ, dentrO em- 60-(sessenta} dias; após a publi
cação desta lei, regulamentará as normas de operação e fiscalização da Zona 
Frarica- de ManauS e estabeleCerá a tabela das taxas devidas por sua utili
zação. 

Art..ll. _Enquanto as obras da construção da zona franca nãq estive
rem concluídas, a União entrará em acordo com a companhia concessionária 
do porto de Manaus para que o regime do pórto âa zona franca entre imedia
tamente em vigor utilizando alguns dos armazéns da mesma companhia. 

Art. 12 .. A Zona Franca de Manaus ê cOnsiderada empreendimento 
coordenado com o Plano de Valorização Econôrnica da Amazônia, correndo 
as despesas de sua instalação, conservação e funcionamento à conta !;la verba 
a que se refere o artigo 199 da Constituição, ficando autorizado desde já o 
Governo-Federal a fazer as operações de crédito necessárias até o limite de 
CrS 20.000.Qpü,OO (vinte milhões_ de cruzeiros) para custeio das despesas com 
os serviços e encargos que forem projetados e orçamentos para a referida 
zona_ franc.a. 

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publlcação. 
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1957; 1369 da Independência e 69"' daRe

pública. -JUSCELINO KUBITSCHEK- Nereu Ramos- José Maria 
Alkmim. 

DECRETO-LEI N9 288, DE 28 DE FEVEREIRO DE I 967 

Altera as disposições da Lei rf/3.173, de 6 de junho de 1957, e re
gula a Zona Franca de Manaus. 

( Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Legis
lação Social e de fl,funicípios.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto que vem de ser lido 
será publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretárío. 

É lida a seguinte 

RESOLUÇÃO No 24, DE 1982 

Prorroga, por 60 (sessenta) dias o prazo concedido à Comissão 
_ Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n9 62, de 1980, que 

apura as causas da rotatividade de mão-de-obra uo País, em face do 
sistema do FundQ de Garantia do Tempo de Serviço. 

O Seflado Federal resolve: 

Artígo úrlíCo. Ê prorrogado por 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 178 
do Regimento Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de In
<lü.Eritõ ·criada pela Resolução n9 62, de 1980, destinada a apurar as causas da 
rotatividade de mão-de-obra no Pais, em face do sistema do Fundo de Garan
tia do Tempo de -Serviço. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1982.- Afoysio Chqves- Rai
mun~o Parente__- Gabriel Hermes - José Sarn~y - Bernardino Viana -
Helvfdio Nunes- Almir Pinto- José Lins"-:- Moacyr Duarte- A-fartins Fi
lho- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Lourival Baptista
Passos Pôr to- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Moa
cyr Da/la - Murilo Badaró- Dulce Braga - Benedito Canelas - -Len_oir 
Vargas- Eunice Michiles- Luiz Fernando Freire. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)...,-_Nos.terrnosdo art.178, do Re
gimento Interno, o documento lido contém subscritores em número S!Jficlente 
para constituir-se, desde logo, em Resolução do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~A Presidência comunica a.o Ple
nário que o Sen-ador Gabriel Hermes foi designado, pela Liderança do PDS, 
para substituir o Senador Aloysio Chaves na DdegaçãQ .8rasHeira que parti.: 
cipará da 69~ Conferência Interparlamentar, a realizar-se cm Roma, no perío
do de 14 a 22 do corrente, 

Comunica, ainda, que o_ScnadQLAderbal Jurema integrará a referida co-
mitiva, a convite do Grupo Brasileiro _da União. Imerpadamentar. 

o· SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Louri_val Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr: 
Presidente_ e Srs. Senadores: 

A disseminação dos Postos Avançados de Crédito Rural é urna provi
dência altamente eficaz como instrumento decisivo ao pleno êxito da política 
gov~rnarpental de fortalecimento da estrutura agropecuária do País. 

Trata-se de uma inicíativa cOricreta_ que foi deflagrada pelo Banco do 
Brasil para o atendimento das neceSsidades básicas do crédito oportuno e rá
pido destinadO às microerilprcsas, aos agricultores c criadores de gado, nas 
localidades que não diSpõem de agências ban-cárias·éOilVencionalS. -

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB), à semelhança do Banco do Bra
sil, atento às realidades da Região, principalmente nas cidades ainda não con
templadas com agências bancárias, aprovou, por iniciativa do seu ilustre Pre
sidente Camillo Calazans, a criaçãO de mais 18 Postos Avançados de Crédito 
Rural- elevando para 50 o número da rede do BNB nesse setor, sendo 9 no 
Maranhão, 10 no -Piauí, 9 no Cellrá, 2 nO Rio Grande do Norte, 4 na Paraíba, 
2 em Pernambuco, 7 na Bahia e 3 no norte de Minas Gerais. 

Para Sergipe, o BNB autorizou a -ins-talação de 4 Postos Avançados de 
Crédito Rural, os quais, embora dotados das instalações extremamente sim
ples que os caracterizam, muito contribuirão para· agilizar e simplificar as 
operações financeiras de atendimento aos pequenos produtores rurais. 

Em cada um dess_cs Postos, as operações de financiamento, custeio, in
vestimento, pagamentos e recebimentos, cadastramento, classificação e defe
rimento dos pedidos de crédito, se processam com rapidez e absoluta simplifi
cação, em consonância com_ as diretrizes e instruções preestabelecidas pelo 
ilustre Ministro Mário David Andrcazza para os Bar.cos regionais de desen
volvimento, dentre os quais o BNB cresceu de tal forma que atingiu as pro
porções que ora o singularizam como o terceiro maior estabelecimento de 
crédito do País, na gestão do Presidente Camillo Calazans. 

A interiorizaçãO do crédito nós parâmetros delir.eados pelo BN 8 repre
senta, para todo o Nordeste, _uma decisiva contribuição à expansão e fortale
cimento das atividadcs agropccuárias c industriais, ao nível dos pequenos 
produtores e das microempresas. 

Com esta breve comunicação, congratulo-me com o Pr_es_idt:_nte Camillo 
Calazans e com a Diretoria do BNB, pelo muito que significa a instalaÇão ae 
mais 18 Postos Avançados de Crédito Rural cm benefício_ das lavouras, da 
criação de gado, e do estímulo proporcionado às _atividades produtivas em 
todo o Nordeste. (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador 1 orge Kalumc. 

O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Em visita recente ao Estado do Acre, percorri grande trecho da BR-364 
entre Cruzeiro do Sul, Tarauacã e Feijó, acompanhado de vários companhei
ros, para provar a irreversibilidade dessa rodovia, que, concluída, vai ligar os 
vales do Juruá e Purus, abrangendo Manuel Urbano, Sena Madureira e final
mente Rio Branco- Capítal do Estado- de onde partirá rumo ao ·surdo 
Acre pela BR-317, indo a Xapuri-Brasiléia-Assis Brasil, fronteira da Bolí
via e Peru e, via-Porto Velho, aos demais Estados brasileiros. 

Os habitantes do J uruá exultaram ante a nossa viagem e de nosSos com
panheiros e, ao longo da estrada, observei um admirável movimento de cami
nhões transportando carga e veículos utilitários com passageiros. Todos sor
riam. E aqueles sorrisos refletiam a liberdade que experimentavam, embora 
monentaneamente~ em vista da fase estival. Ao chegarmos a Feijó, cidade ba
nhada pelo Rio Envira, ponto firtal da nossa jornada, exped_imos mensagem' 
telegráfica ao Excelentíssimo Senhor Presidente Figueire_do, pedindo-lhe que 
sejam adotadas providências no sentido de concluir essa estrada, denominada 

de Transacrcana pelo saudoso Engenh_eiro E~clid~s da Cunha, nos idos de 
1905. No meslno sentido, telegramas ao Sr. Fvtinistro dos TranspNtcs. Leio 
e~~':l:s_mensagens, que reputo históricas, para que façam parte deste meu pro
nunciame-nto. -Eis: 

Exm~> Sr. 
Presidente da República João Figueíredo 
Palácio do Planalto - Brasília - DF 

Apraz-nos levarconhecimento V. Ex'- que em peregrinação pá
litica vale Jurua vg no qual se insere municipío Cruzeiro do S.ul vg 
sede s_etimo BEC vg Tarauacah et Jeifoh fizemos percurso pela ro
dovia 364 vg parah provar sua viabilidade vg que conclui da integra
rah est rica região ao sisterria- rodoviario nacional vg via capital 
acreariã povo d-este vare Sempre recorda vg confiante Vg palavras de 
V-. Ex'- quando candidato vg proferidas Rio Branco vg que antes ter~ 
miriO SeU maridaf.o -cõnduira eStah estrada ligando vales Jurua
Purus pt mais uma vez com o respeito que vo-ssa Ex'- nos merece vg 
fazemos apelo determinar providencias sentido em 1983 sejam alo
cados reCursos financeiros parah reiniCio et conclusão esta estrada 
sonhada por Euclides da Cunha et Mal. Thaumaturgo de Azevedo 
pt Cordiais saUdações.- Seriador JOrge Ka.I~me; Deputados Fede
r_ais_ No_sser Almeida, Wildy via_nna et Arl)ilcar Queiroz; Deputados 
Esta-duais Hermelii1do Brasileiro, Feliz Bestene et Walter Prado; 
Vereadores Edgar Fontes et Edivaldo Guedes; Candidatos ao Sena
do Francisco DiOgenes et Said Farhat; Candidato a Deputado Fe
deral Daniel Israel; Candidatos a Deputado Estadual Enio Ayres, 
Narciso Mendes, Romildo Magalhães; Jornalista Jose Simplicio; 
empresarios Yusif Shawwa. et Francisco Mansueto de Aguiar. 

Ministro Cloraldino Severo 
Ministério Transportes 
Brasília- DF. 

20-8-82- Com especial alegria levamos conhecimento eminen
te ministro que vg em ·peregrinação politica vg vindo de Cruzeiro do 
Sul vg via Tarauacãh chegamos hoje cidade Feijoh atraves da rodo
via 364 pt nosso obfdivo foi demonstrar nao apenas a viabilidada 
da feferida estrada como tambem instilar nq povo vale Juruah a cer
teza de que np governo do Presidente Joao Figueiredo aquela rodo
via ficarah concluida pt estamos certos que os sonhos do Marechal 
Thaumaturgo de Azevedo vg fundad~r de Cruzeiro do Sul et do En
genheiro Euclides da Cunha sejam realizados pt agradecemos provi
dencias pois somente assim esta--riCa promissora região serah inte
grada ao Sistema Rodoviario Nacional atraves capital acreana pt 
cordiais saudações _Se_nado_r Jorge Kalume vg: Deputados Federais 
Nosser Alni.eida vg Wildy Vianna et Antilcar Queiroz ptvg Deputa
dos Estaduais Hermelindo Brasileiro vg Felix Bestene et Walter Pra
do ptvg Vereadores Edgar Fontes et Edívaldo Quedes ptVg candida
tos ao Senado Francisco Diogenes et Said Farhat ptvg candidato a 
Deputado Federal Daniel Israel ptvg candidatos a Deputado Esta
dual Enio Ayres Ferreira vg Narciso Mendes et Romildo Magalhães 
ptvg jor_nalista Joseh Simplicío ptvg erilpresário Yusif Shawwa_ et 
Francisco Mansueto Aguiar. 

A abertura dessa rodovia foi por ffiim defeildida desde 1963, quando era 
deputado federal, e, posteriormente, como governador do Acre e como -sena
dor. Tenho clamado de modo constante pela sua conclusão, inclusive através 
de audiências com o Presidente Figueiredo e com os Ministros dos Transpor
tes, o antigo, Eliseu Resende, e o atual, Cloraldino Severo, bem como com o 
Ministro do Interior Mário Andreaz:Za. 

PosSo dizer-lhes qt.ie, nessa fasé do éstio, quando a estrada oferece tráfe
go, mesmo precário", o povo sorri, porque -sente a quCbra do insulamento. 

Só os que vivem no Acre, que-conheceram e conhecem as dificuldades da 
falta de comunicação rápida, sabem avaliar o signifiCado de uma estrada. Daí 
a razão do meu apelo para pedir a conclusão imediata da Trati"sacreana, a ro
doVia da esperàriça e do progresso. As cidades do Vale do Juruã, como as de
mais do Acre, plenas de riqueza econômica, p~edsarn fibertar-se através da 
estrada e, num período relativamente curto, serão auto-suficientes-, produzin
do em larga escala, para fazer crescer os índices de exportação e, em conse
qüência;-·as-rendas de um Estado aii1dã carente. 

Prometi e quero reiterar que, quando estiVei.- gõvernando o Acre, irei 
abrir imediatamente o caminho que ligará Cruzeiro do Sul à fronteira do 
Peru com a exte[)sào de I 20 quilômetros. 
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O Sr. Lourival Baptista - Permite V. Ext- um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço, com muito prazer, o nobre Senador 
por Sergipe, Lourival Baptista. 

O Sr. Louriva/ Baptista- Eminente Senador Jorge Kalume, é com.m_uita 
alegria que estou ouvindo seu pronunciamento. Por uma deSsas coisas do des
tino, lembro-me muito bem, quando V. Ex• refeiíti-se a-os-seus apelos dos idos 
de 63; lembro-me muito bem de um apelo feito por V. Ex• naquela oportuni
dade. Aquele dia, podemos dizer, foi um dia cheio de apelos, porque, logo de
pois da palavra ~o eminente Senador, o Deputado Milton _Brandão _fez outro 
apelo a respeito de Boa Esperança,. Calou-me profundamente o apelo feito 
por V. Ex•, quando pedia providênciaS para que essa estrada fOsse construída 
lá no seu Acre. Depois; CjUandq -goyernaâor.- governador que fomos juntos, 
à mesma époCa~ ~os mesmos anoS- encontre~ o errtih.ertte Colega Jorge Kalu* 
me no gabinete do Dr: Eliseu Resende, que.eta Diretor do Departamento Na
éional de Estr~das de Rodagem; eu pl~teava· a conclUsão da BR-IÚÍ, ponta 
de asfalto na Bahia e ponta de .asfalto em Alagoas. · · 

O SR. JOSRGE KALUME.- Eu .. me recordo também dossasua ati vida-
de. 

O Sr. Lourival BCzptrsta- E hoje aqUi es'tarii'os: oriVindo o apelo de V. Ex• 
para a conclusão dessa estrada, pela qUal luta há muitos anos. Ouvi aquele 
discursO, como disse a V. Ex•, em 1963, e hoje, em 1982, aqui, no-Senado Fe
deral, mais uma vez, está pleiteando V. Ex• a conclusão dessa estrada que irá 
levar grandes benefícios para seu Estado. E acredito que, à frente do governo 
do Estado, tendo feito um trabalho profícuo, continuará V. Ex• fazendo mui
to por aquele Acre que tem guardado dentro do seu coração. 

O SR. JORGE KALUME - Sou eu quem agradece a V. Ex• essa 
lembrança que me levou aos idos de 1963, quando juntos defendíamos os in
teresses de nossos Estados. Quero louVar essa sua memória, que-repUto privi
legiada, e, mais uma vez, dizer da alegria que s1ritõ _qua-ndo_ aparteado por V. 
Ex• em assuntos dessa natureza, porque relembra nossos feitos de ontem. 
Muito -obrigado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: ~~ _ 
Outra colocação que farei nesta oportunidade, à guisa de apelo, é no sen

tido da criação de uma nova zona franca desta vez_no_Município de Cruzeiro 
do Sul -Acre, considerando que a experiência aplicada em Manaus trouxe 
considerável benefício àquela Capítal e ao Estado do Amazonas, com refle-
xos nas áreas limítrofes. Neste sentido, estou encaminhando à Mesa do Sena
do um projeto autorizativo, por ser assunto de vital importância para o meu 
Estado e, conseqUentemente, para a Amazônia Ocidental, com o seguinte 
teor: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• DE 1982 

Institui zona franca na cidade de C&zeiro do Sul, muni c! pio 
do Estado do Acre, pelo prazo que especifica, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ __ 
Art. tI' t instituída em Cruzeiro do Sül, município do Estado 

do Acre, uma zona franca, com objetivos, -finalidades, franquias e 
regime de execução idênticos aos previstõs riõ-Decreto-lei n9 288, de 
28 de fevereiro de 1967, limitado a 10 (dez) anos o respectivo prazo 
de funcionamento. 

Art. 2~> O Poder Executivo demarcará, em lugar que reúna 
condições apropriadas à localização da zona franca, urna área contí
nua de terras adequada às instalações e serviçOs ·necessãrios ao seu 
funcionamento. 

Parágrafo único. As terras destinadas à zona franca instituí
da nesta lei serão obtidas por doação o_u mediante desapropriação 
para fins de utilidade pública, na forma da legislação especlfica. 

Art. 3~ A União poderá, objetivando a imediata instalação 
da zona franca, estabelecer convênios com pessoas jurídicas_ de di~ 
reito público, objctivando à utilizaçã_o de bens e serviços. 

Art. 4~ O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) días 
contados de sua publicação, regulamentará esta_ lei, dispondo sobre 
o Plano Diretor, o Orçamento e normas· de operação e fiscalização 
da zona franca de Cruzeiro do Sul, consoante a outorga expressa no 
art. J9 desta lei. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Ninguêm pode ignorar, nos dias de hoje, os extraordinârios re
sultados obtidos pela zona franca de Manaus, em favor do soergui
mento sócio-econôrnico da Amazônia. Neste passo, podemos mes
mo asseverar, sem risco de erro, que, com a edição da Lei n"' 3.173, 
de 6 de junho de 1957, instaurou-se unia fase de desenvolvimento re
gional que superou as mais otimistas expectativas, transformando 
um Estad_o carente de toda sorte de recl!:rsos, em celeiro de riquezas 
permanentemente renovãvels-. 

Essa feliz experiência- qUe hoje representa uma notãvel reali
dade econômica - não deve, contudo, permanecer na unicidade 
dessa iniciativa,·mas, ao confrârio, impõe-se prosperar, a fim de que 
também outras rçgiõés de nosso País venham a colher os resultados 
de um adequado planejàmento, executado com as veras das noss~s 
necessidades. · 

· O Muriicípio de Cruzeiro d_o Sul, no Estacio do Acre, assume, 
em face da cOnjurituia que ditou a criação da zon~ franca de Ma
naus, características de ffiar~nte similaridade, aju&~ificar, também, 
a acioção~ em seu ·tel-riiório; de idêlitica rriedida. Em verdade, trata
se do mai_s ocidental Q.ç todo_s __ os ri}_ullicí_I)íos hr~sileiros, situado nas 
confluências dos rios Juruá e Moa, distando cerca. de 580 km da Ca· 
pita) do Estado. · 

Região de e:xtraordinãrias pOtencialidades económicas à em 
que se situa o Município de Cruzeiro do St,~I, ensejando importantes 
resultados em relações negociais na faixa de fronteira, com o Peru, 
certamente receberá o influxo dos incentivos decorrentes da insta
lação de uma zona franca de livre intercâmbio comercial, servindo
se- e servindo ao País- dos efeitos concretos que advirão do pro~ 
cesso de industrialjzação que se radica rã na região, à semelhança do 
ocorrido com a vitoriosa realidade da zona franca de Ma_naus. _ 

A par das inegáveis vantagens que a providência ora sugerida 
trarã para a Amazônia;-no coiltingendanlerito de problemas econô
rllicos e sociais, vaie dest3.car a -importãncia dã inedida no âmbito 
das iniciati\t_'~S vinculadas à csegl.!_ra!lça nacional, representada pela 
efetiva ocupação dos imensos vazios dessa fundamental parcela do 
territórío brasileiro. 

Sala das Sess_ões, 3 de setembro de 1982. -Jorge Kalume. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 

te. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Dulce Braga. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Çoncedo a palavra ao nobre Senador_José Fragelli. {Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Ju_rcma, (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. _ -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a Hora do Expedien-

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Em conseqüêncía, as matérias constantes dos itens n~>s I a 14, 16 c 19, de

pendentes de votação deixam de_ ser su.bmetidas ao Plenário, ficando sua 
apreciação adiada para a próxima sessão. 

São os seguintes os (ten:~ cuja apreciação fica adiada. 

VOtação, em turno único, do Projeto de Resolução n'>' 202, de 1981 (aprc-
5-en-tado pela Comissão de Finanças ·corri o coriclusão de seu Parecer n') I .207, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar emprésti
mo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqücnta milhões de dólares 
norte-americanos), destinado ao II Plano de Metas Governamentais- PLA
M EG I I - 79/83, tendo 

PARECER, sob n• 1.208, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nc:>232, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.306, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 875.103.660,51 (oitocentos- e Setenta- e cínco milhões, cento e três mil, 
seiscentos e sessenta cruzeirOs e cinqüenta e um centavOs), o montante de süa 
dívida c_QOsoJíd_ada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.307 e U08, de 1981, das Comissões: 
-de Cnnstituição e Justi<;a, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
--de Munidpld.~;- faVoraveL 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nc:>_241, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como cohclusão cte·s-eu Parecer n" 1.345, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Muni,cipal de Manaus a realizar operação 
de empréStimo externo, no valor de ·uss 10,000,000.00 (dez milhões de dóla
res norte-americanos), destinada a programação de íõ-vestimentos naquele 
municípiO, tendo 

PARECERES, sob n's 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela COnStitucTonalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municipios,· favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 245, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças co-mo conclusão de seU Parecer n"' 1.386, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor deUS$ 110,000,000.00 (cento e dez 
milhões de dólares norte-americanos), destinado ao programa de obras 
viárias e ligações trorlcais daquele Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.387, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

5 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n~' 107, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de_seu Parecer n"' 549, de 
1982), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a contratar em
préstimo externo, no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dóla
res norte-americanos), destinado ao programa de investimentos urbanos, ten
do 

PAJ(.ECERES, sob n's 550 e 551, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
-de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n5' 114, de 1982 (apre
sentado peJa Comissão de Finanças como-condusão de seu Parecer n~' 565, de 
1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de cm
préstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta mílhões de dóla
res), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mine
ração e Infra-estrutura Econômica, naquele Estado, tendo 

PARECER, sob no 566, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n'i' 159, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia Como conclusão de seu Parecer n<:> 951, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e dn
qüenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob n' 952, de 1981, da Comissão: 
-de Constituiçãii e JuStiça, peTa constitucTonãTídade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 189, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como cOnclusão de -Seu Parecer nl' 1.153, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar ope-

ração de_emprésttmo externo, no valor deUS_$ 70,000,000.00 (setenta milhões 
de dólares norte-americanos), destinado ao programa de rodovias alimenta
doras do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.154, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiç-a, pela constitucionalidade e juridicidade. 

9 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Cõnstiiliição e 1ustiçã, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com vo_to vencldo dos Senadores Bernardino 

Viana e Josê--Frag~lli. . " . - - - -

lO 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<~ 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Uma, que modifica dispositivo da Con
SOlidação 'ctas leis do Trabalho, parã õ fim de-dc::terminar qU-e o pãSamc::nto 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981,-das Comissões: 
·- de ConstitUição e- Justíçi:I, pela constitucionâlídade e jurldicidade; 

- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finariças, favorável. 

II 

Votação, em prinieiro turno, do Projeto de Lei do Senado nc:> 164, de 
1981, de autoria do SenadOr Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela: constitucionalidade, juridicidade e, no 

mêrito, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta; e 
-de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

12 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no 

mérito, favorável. 

13 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'~ 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o·pagamento do 139 sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídícidade; 
-de Legislação Social, favoráVel; e 
-de Finanças, favorável. 

14 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nc:> 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n"' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Legislação Social; 
-de Serviço Públic~ Civil; e 
-de Finanças. 

16 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 40, de t 981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitur-a Muriicipal de Betim (MG) a elevarem 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n"'s 319 e 320, de 19$-l, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc; e 
-de Municípios, faVoráveL 
(Depend~ndo da votação do Requerimento n~' 309/81, de autOria dO Se

nador Dirceu Cardoso, de reexarne da Comissão de Constituição e Justiça.) 

19 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contãbil, e dá outras providênci~s, lendo 

PARECERES, sob n's 573 e 576, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Serviço Público Civil, contrário: e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de_n'?s 1 e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 35(82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexarne da Comissão de 
Serviço Públic_o CiviL) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) -Passaremos, pois, ao exame do 
item n~' IS: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 
101, de 1981 (n' 3.702/80, na Casa de origem), de iniciativa do Se
nhor Presidente da República, que autoriza--O Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a alienar, à Compa
nhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lotes ll, l2, l3, 14, 15 e 
16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Coloni:zaçào de 
Altamira, no Município de Prainha, no Estâdo do Pará~ te~do 

PARECERES FA VORÃ VEIS, sob n's 580 a 582,de 19S2, das 
Comissões: 

- de Agricultura; 
- de Assuntos Regional's; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
A Presidência deiXa-de submeter a matêria a votos, em virtude da falta de 

quorum para detiberaçàd, ficando sua votação adiada para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Item 17: 

Discussão, cm turno úntco, do Projeto de Resolução n"' 42, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como çoncJusão de 
seu Parecer n"'279, de 1982), que autoriza a Prefeitura Muniç_ipal de 
Dourados (MS) a elevar em Cr$ 180.975_.100_,00 (cento c oitenta mi
lhões novecentos e setenta e_ cinco mil e cem_çr_uzeiros). o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dadc; c 
-de Munidpios, favorável. 

Em &scuSsâó- o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, ficando avo

tação adiada para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 18: 

Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n"' 52, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n"' 311, de 1982), que autorüa a Prefeitura Municipal de 
Dourados (MS) a elevar em CrS 37.576.000,00 (trinta e sete mílhões, 
quinhentos e setenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua divida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 312 e 313, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
-de /vfunidpios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão . 
A votação da matér1a fica adiada para a próxima sessão ordinária, por 

falta de número para votação. 

O SR. PRESJDENTE (Passos Pôrto)- Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: _ 

O Instituto de Estudos Sócio-Econômicos- INESC- encaminhou-nos 
carta do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade, para 
examinar o problema da Lei n"' 6.986, de 13 de abril de 1982, que "assegura- a 
denominação da categoria funcional de Inspetor do Trabalho, dispõe sobre o 
pagamento de GratificaçãO de Produtividade nos casos que menciona, eleva 
as multas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, e dá outras provi
dências". 

Essa formulação legal importou, na oportunidade, numa vitória impor
tante dos trabalhadores, mas, agora, os empresários, sob os mais variados 
pretextos, pretendem evitar a decuplicação da multa e tudo farão nesse senti
do, inclusive a utilização de /obby para pressionar o Congresso Nacional, no 
sentido de modificar a lei, com menos de cinco meses de vigência. O mínimo 
que farão será aplicar o rnaíor esforço no sentido de que as Delegacias Regio
nais do Trabalho amenizem as multas. 

Determinou a citada lei que a Gratificaçà_o de Produtivida_de, instituída 
pelo Decreto-lei n"' 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, será paga aos servidores 
integrantes da categoria funcional de Fiscal do Trabalho, do Grupo Outras 
Atividades de Nível Superior, observadas as disposições dessa lei, atribuindo
se em função da produtividade do servidor, aferida cm razão dos encargos as
sumidos e das atividades desempenhadas, inerentes às funções de fiscalização 
do trabalho. 

Nesse particular, não há nenhum obstáculo dos patrões. 
Mas o art. 79 da lei -óedara: 

"As multas por infração aos preceitos da Consolidaçiro das 
Leis do Trabalho ficam elevadas de dez vezes o seu valor.'' 

Contra esse óispositivo é que se- rilobilizarn os empregadores. 
Porque, como ninguém ignora, a modicidade da multa tem sido, sempre, 

um conselhdro da inflação, ou seja, quanto menores maior o número de 
ofensas ? lei, em detrimento dos interesses dos trabalhadore..'i. 

Com ·a redução da sua incidência, encs>rajam-se os patrões a burlar a lei, 
contrariando os direitos dos-empregados, porque será vantajoso pagar urna 
multa mínima. 

Se não conseguirem, mediante pressão sobre o Congresso - contra a 
qual reagiremos oportunamente- alterar o artigo 71! da Lei nf! 6.986, de 13 de 
abril de 1982, tudo farão para que a fiscalização seja benigna, em detrimento 
aos interesses dos trabalhadores. 

Fique, portanto, a denúncia, para conhecimento do Governo. 
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo a tratar, 
designo para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 101, de 1981 
(n-"' :f702(8ü, na casa de origem), de iriíciatiVa do Senhor Presidente da Re-
pública, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
-INCRA a alienar, R. Companhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lo
tes II, 12, 13, 14, 15 e 16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Co
lonização de Altamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 560 a 582, de 1982, das Comis-
sões: 

-:- de Agricultura; 
-de Assuntos Regionais; e 
-de Finanças. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nf! 202, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como çonclusão de seu Parecer n9 1.207, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar emprésti
mo externo, no valor de US$ 50,000,000.00 (cínqüenta milhões de dólares 
norte-americanos), destinado ao II Plano de Metas Govern!;l.mentais- PLA
M EG II - 79/83, tendo 

PARECER, sob n' 1.208, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justlça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
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3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 232, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu-Parecer n9 1.306, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 
875.103.660,51, (oitocentos e setenta e cinco milhões, cento e três mil, seiscen
tos e sessenta e sessenta cruzeiros e cinqUenta e um centavos) ·o -montante de 
sua dívida Consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.307 e 1.308, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JUStiça; pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municfpios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução ~"' 241, de 1981 (apre
sentado'pela Comissão de Finanças cOmo conclusão de seu Parecer n9 1345, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dóla
res norte-americanos), destinado a programação de investimentos naquele 
município, tendo 

PARECERES, sob nos l.346 e l.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituiçáo e Justiça, pela constitucion-alidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
~de Munic(pios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 245, de 1981 (apre~ 
sentad_o pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.386, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande dç Sul~ realizar 
operação de empréstimo externo no valor deUS$ 110,000,000.00 (cento.e ~ez 
milhões de dólares norte-americanos) destinado ao programa de obras v1ánas 
e ligações trancais daquele Estado, tendo 

PARECER, sob no !.387, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e Ü!lfídiddade. 

6 

Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n"' 107, d~ 1982 (apre
sentado pela Comissão de FinanÇas como conclusão de seu· Parecer n"' 549, de 
1~82), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a contratar em
préstimo externo, no valor de _US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dóla
res no_rte-americanos), destinado ao programa de investimentos ürbanõs, ten
do 

PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1982, das Comissões: -de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto venci
do do Senador Dirceu· Cardoso; e 
-de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único,- do ProJeto de Resolução n'? 114, de 1982 (apre
sentado pela Comissão -de Finanças ccirilo conclusão de seu Parecer n"' 565, de 
1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiãs a realizar operação de em
préstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta mílhões de dóla
res), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mine-
ração e Infraestrutura Económica, naqueli Estado, tendo -· · 

PARECER, sob no 566, de 1982, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela corlstitucionalidade e juridicidade. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç-.do n9 159, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 951, 
de 1981), que autoriza o Goveirio do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 342.652.400,00- (trezentos e quarenta e dOis milhões, seisc_entos e cin~ 
qUenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob no 952, de 1981, da Comissão~ 
-de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Rcso"IuÇ-ãO-n<~ 189, de 198I"(3.Pre
sentado pela Comissão de Finanças como conClUsão de seu Parecer n<? 1.153, 
de 1981), que autoriza o GovernO_ do Estado de Mato Grosso a realizar ope-

ração de empréstimo externo, no valor deUS$ 70,000,000.00 (setenta milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de rodovias alimentaw 
deras do Estado, tendo 

PARECER, sob~ no 1.154, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade. 

lO 

Votação, em turno único, do PrOjeto de ResoluçãO n"' 42, de 1982.(apre
sentado peta Comiss~O de Economia corno conclusão de seu Parecer n"' 279, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar em 
CrO 180~975.100,00(cento e oitenta ITiilhões novecentos e setenta e cinco mil e 
cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

11 

VotaçãQ, em turno único, do Pfojet.O de Resolução n"' 52, de 1982 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia coqto conclusão de seu Parecer n"' 311, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal ~e Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 37.576.000,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 312 e 313, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de MunicfpioS; favorável. 

12 

Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n"' 85, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de __ Eco_nomia como conclusão de seu Parecer n"' 488, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipi:l.l de Cubatão (SP) a elevar em 
CrS 679.404.096,76 (seiscentOs e setenta e noVe milhões, quatrocentos e qua
tro mil, nove_nta e seis cruzeiros- e setenta e dois centavos) o montante de SJ..Ia 
d-ívida cdnsolidada, tendo 

-PARECERES, sob nos 489 e 490, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Jusfiça, ·pela· constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorãvel. 

13 

Votação, em turno· úniCo, do Projeto de Resolução n"' I 10, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 732, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP) a 
elevar em CrS 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos 
e trinta e oito mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos) o mon~ 
tante de sua dívida con.solídada, tendo 

~ PARECERES, sob nos 733 e 734, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiçã, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munic(pios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 112, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Ec_onomia como conclusão de seu Parecer n9 738, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura de Estância Turística de I tu (SP) a elevar 
em Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e quarentá e três milhões e cem mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 739 e 740, de,l981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 126, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 793, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA) a elevar em 
Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e 
noventa e riove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 794,795, 1.348, l.l49 e 1.350, de 1981, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, JP pronunciamento: pela constitucionalidade 
ejuridicidade do projeto, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2? pro
nunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da emenda de plenário e 
da subemenda da Comissão de Economia, com voto venci_do d_o Senador 
Hugo Ramos; 

.. 

• 

• 

• 
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-de Afwzidpios, lP pronunciamento: favorável ao projeto; ].r' pronuncia
mento: favorável à emenda _de plcnárijo c à subc:menda ofe~ec.ida pela Comis
são de Economia; e 

-de Economia, 2? pronunciamento: favorável à_emen_da de Plcná_rio" com 
subemenda que apresenta. 

16 

Votação, em turno-ónico·, do Projeto de Resolução n9 127, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 796, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em 
Cr$ 270.969.000,00 (duzentos e setenta milhõc:s, novecentos e cinqüenta e 
nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 797, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela conStitucionalidade e juridicidade, 

com vo_to vencido do Senador Hugo Ramos. 

17 

Votaç5o, em turno único, do Projeto de Resolução n"'l62, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer_n"' 996, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a eleyar em 
Cr$ 246.000.000,00 (duzentos c quarenta e .seis milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n<' 997, de 1981, da Comissão 

-de Constitui(àd e1usríçci; pera ctYn~c;tifUcicnalidadc ejuridieidade, com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'-' 223, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'-' 1.280, 
de 1981), que autoriza o Go_verno do Estado de Sergipe à contratar emprésti~ 
mo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhõc::s de dólares norte
americanos) destinado ao Programa de Investimentos_ do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.281, de 1981, da Comissão 
-de ConstituiçãO e JUStiça; peta constitucionalidade c juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

19 

Votação, em turno úil.íCo~ do Projeio -de ResolUçãO o9 26J, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão-de seu Parecer n"' 1.443, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mara Rosa (GO) a elevar 
em Cr$ 19.241.600,00 (dczenove milhões, duzentos e quarenta e um mil e seis
centos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.444 e 1.445, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de A.Junicípios, favorável. 

20 

V,otaçào, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 85, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de EconOmia corno conclusão de seu Parecer n'-' 452, 
de 1982), que autoriza b Governõ do Estado de Goiás a elevar_ em 
Cr$ 541.600.000,00 (qilínhentos e quarenta e um milhões c seiscentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 453, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"" 13 I, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 656, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Hhéus (BA) a elevar cm 
Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e quatro mll cru
zeiros) o montante de sua dívida consofíd:lda,-ú!nOo-

PARECERES, sob n''s 657 e 658, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, p-ela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Aiunidpios, favorável. 

22 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do S!!nado n"' 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n'S 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciorlalidade e juridícídade~ 
-de Legislação SociGi,- favorá~~el; 
-de _Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

23 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das leis do Tr_abal_ho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n's !.063 a l.065, de 1981, das Comissões: 
- áe Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade~ 
- de l-egislação SOcial, favorável; e 
- de Finan(,'as, favorável. 

24 

Votação, em prim-eiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, qUe declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, del981, das Comissões: 
-de ConstituiçãO e Justiç;a, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
-de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo- da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

25 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 352, de 
1978, de autoria do Senãdor Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n' !.145, de 1981 ,~da Comissão 
-de Constituiçãó·e-JusiTÇa: pelã Coiisiiti.tdOna1ídade e juridicidade e, rio 

mérito, favoráveL 

26 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 255, de 
1980, de_ autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n"' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13"" sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n's !.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: -de 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

27 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n9 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s !.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

-de Constituiçào e Justiça; 
-de Legislação Social; 
-de Serlliço PUblico Civil; 
==--d~ Finanças. 

28 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Munidpal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.70Cl000,00 (cinco mílhõcs e setecentos rrlil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nes 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, Pela constitucionalidade e juridicidade; e 
.-de }rfunicípioi, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 309/81, de autoria do Se

nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.) 

29 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 187, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 
1.106, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe à elevar em 
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Cr$ 3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta m"ilhões, quinhentos e 
um mil, cento e sessenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' !.!07, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela Const_itucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

30 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 199, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
!.ISO, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maca pá (A PJ a elevar 
em CrO 115.723.113,00 (cento e quinze milhões, setecentos c virite c trêS -mil, 
cento e treze cruzeiros) O montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's !.181 e !.182, de 1981, das Comissões: 
-de ConstituíÇão e JuStiça, pela constitucioi1alidadc ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favor-ável. 

31 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 239, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economía como condusão de seu Parecer n"' 
1.339, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caarapó (MS) a ele
varem Cl'$ 11.144.700,00 (onZe milhões, cento e quaienta e quatro mil e sete
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.340 e 1.341, de 1981, das Comissõ~es: 
-de Constituição e Justiça, pel-a constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e -
-de Jl.funicípios, favorável. 

32 

Discussão, em turno único, do Projeto de ResOlUção n'? 252; O:C -1981 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia comO conclusão de seu Parecer nç 
1.406, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maués (AM) a elevar 
em Cr$ 14.854.000,00 (quátorzc milhões, Oitocentos e cinqUenta e quatro mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob, n•s 1.407 e 1.408, de I98I, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favOrável. 
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Discussão, C:nf turno único, do Projeto de Resolução o<? 21, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
123, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiãs a elevar em 
Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oftenta -e seis mífhOt!S e sete
centos mil cruzeiros) o montante de sa dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 124, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 
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Discussão, erri ttiino único, dO Projeto de Resolução n"' 23~- de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 
132, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ituiutaba (MG) a elevar 
em Cr$ 424.489.240,00 (quatrocentos e-vinte e-quatro milhões, qllatrocentÕs e 
oitenta e nove mil, duzentos e quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nes 133 a 134, de I982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucio.Oalidade e juridíeidade; e 
-de Municípios. favorável. 
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Discussão, em primeiro turno,-do Projeto de-Lei-do Senado n~' 309, de 
1979, dO Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, e dá outras providências, tendo 

-de Constitu_cionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social1 favorável; 
-de Serviço Público Civil, contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n"'s I e 2-CE, que apre-

senta. 

(Dependendo da votação do Requerimento n"' 35/82, do Senador 
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público CiVil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 56 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MOACYR 
DUARTE NA SESSÀO DE 1-9-'82 ~E QUE. ENTREGUE À REVI
SÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MOACYR DUARTE (Pronuncia o-seguinte discurso)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

O tema do qual nos ocuparemos, se fosse analisado em todos os seus as
pectos e perquirido em todos os seus meandros, certamente, seria de uma vas
tidão inabordável numa única sessão do Senado Federal, onde competimoS 
na corrida contra o relógio. 

Da( preien"dermos nos Iimitiir ã_-breves e Perfunctórios comentãrios, ao 
sabor do Pensamento solto ·e a-Vôo- de Pássaro-. 

Há anos e anos se proclama, com vozes e sussurros de caSsandras, que o 
Nordeste vive à beira do abismo. Cada etapa viVIda é considerada o momento 
cruCial, a fase angustiante, o último estertor, o instante da queda, o minuto 
do caos, a undécima hora, a vigésima-quinta hora do famoso _escritor. 

Mas felizmente, para glóriã e sobrevivência nossas, o Dia do Jufzo Final 
não soou e nem se ouviram ainda as trombetas seráficas anunciando o fim de 
Sodoma e Gomorra e nem fomos convertidos em estátua de sal por volver~ 
mos os nossos olhos compungidos para o incêndio sem remissão. 

O que gostaríamos de ver, hoje, era precisamente a contradita e a antíte
se de todo esse quadro dantesco, e o que gostaríamos de ouvir agora era a cla
rinada da ressurreição do Nordeste, atendendo ao chamamento nacional e 
abrindo suas entranhas genetrizes à fecundação da técnica e da ciência. 

Ao esperarmos contemplar esse horizonte de esperança e tentando en" 
centrar como Anteu na própria terra a energia vital e telúrica para a grande 
arrancada redentora, e com o espírito iluminado pela crença que levou os pe
regrinos do Sião a ouvir no exílio os cânticos da terra distante e os peregrinos 
de todos os tempos a sonhar com a Terra da Promissão, é que vimos hoje, 
numa abordagem anti-heróica da problemãtica minerária potiguar, tentar re
criar, sobre as cinzas da desolação e do desalento, a imagem de um Rio Gran
de do Norte ressurreto e irredento. 

__ Não será exagero afirmar-se que a economia do Brasil e do mundo de
pendem de suas reservas minerais. 

Já ouvimos o Presidente da República anunciar, em patético pronuncia
mento, que a metade de nossa reserva cambial se destinava ao pagamento de 
nossa dívida externa e a outra metade estava c:_omprometida com o pagamen" 
to de nossa importação de petróleo. E ainda hoje, e ainda por mais bastante 
tempo, as mazelas e as dfficuldades da econorilia nacional" serãO atribuídas e 
debítadas à nossa crônica dependência do petróleo. 

1:: sabido - e pode-se proclamar sem falso ufanismo - que o Brasil, e 
particUlarmente a região nordestina, é. potencialmente requíssimo em subs
tâncias minerais. E sendo o_minério um bem não-renovãvel, que escasseia em 
_tq_da parte, bastando dizer que os grandes e últimos jazimentos da Europa re
montam aos romanos, e encontrando-se muitos deles quase exauridos, infere
se que o Brasil, mais cedo ou mais tarde, encontrará nas riquezas do seu sub
solo a fonte maior de sua grandeza econômica. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR D-UARTE- Com muita honra, receberemos o apar
te do eminente representante do Estado de Goiás. 

O Sr. Lázaro Barboza- Eminente Senador, quando vejo e ouço V. Ex• 
da tribuna do Senado, falando da importância da produção mineral do País, 
da necessidade de preservação dessas riquezas, de uma correta política mine
rária, eu aproveito para lastimar que há dois anos, estando tramitando na 
Casa prOjeto de nossa autoria, alterando o Código de Mineração do País, a 
fim de proteger as riqueZas rriiiiC:rais que, como bem acentuou V. Ex•, não são 
reriováveis e que desgraÇam.ente, em- vfrlude de falhas da legislação, da com
placênCia da legiSlaçãO, tem-se constituídO, até agora~ num verdadeiro manâ 
das multinacionais, até hoje esse prOjeto Oão tenh-a conseguido chegar a ple
nário para voiaçãO, estandO encaiacrado nas COnliSSões técnicaS da Casa. 

Eminente Senador, o que nós temos hoje na legislação minerária é um 
CódigO não apenas Ôbsoleto, ultrapassado, mas que de maneira alguma pro
tege os verdadeiros interesses do País. Basta que eu diga a V. Ex• que quase 
dois terços do território brasileiro estão hoje retalhados em alvarás de pesqui
sas e decretos de lavras para empresas multinacionais, sem que o Ministério 
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competente tenha sequer os meios para fiscalizar, acompailhã.r âevidamente 
esses trabalhos que são feitos, possibilitando, assim, inclusive o contrabando, 
sobretudo de certos minérios preciosos como ·o diamante, como_ 9 ouro. É de 
estarrecer! Há dois anos, causou impacto _na opinião pública do País a docu
mentação que consegui levantar, mostrando que certas empresas multinacio
nais chegam a ter nada menos que 50 subsidiários fantasmas, exisJente§i ap_~
nas no papel e para fraudar ajâ complacente demais legislação braSileira. Era 
a modesta contribuição que queria trazer ao discUrso que: V, Ex• profere, sem 
nenhuma dúvida da maior importância, neSta l3rde. 

O SR. MOACYR DUARTE- Agradecemos o valioso subsidi9.dQ emi
nente Senador Lázaro Barboza que, com a sua contdbuição, -fã.vorece-gfãnde
mente este nosso pronunciamento. Temos a ·declarar a S. Ex• que concorda
mos em gênero, número e grau com os conceitos q_Lie en:titíii-, juStiTfcãdOi'cii da 
necessidade premente e imediata de, oferecendo_ sugestõeS- à_:. alteração dO 
atual Código de MinaS, que ~ri1bém considerain_oS_ deS_ã._tualizado e ob&olc;.to, 
procuremos adaptá-lo à realidade nacional e ãdequá-lo conVenientemente;-
para que ele passe a favorecer_ e a proteger a atiV1dãâ_i inln~fáfla_];-ehUJnãfueri
te brasileira, que nos dias contemporâneos se vê pféSSió_ôàda_ pelas-incursões e 
pelo poderio econômico de algumas empresas multinacionaiS. 

Agradecemos, assim, a oportuna inte"rVeri-Ção do nobre Senador W.~ro 
Barboza, que enriqueceu, evidentemente, este nosso discurso. 

Tomemos os Estados Unidos como exemplo. Importam atualmente me
tade do alumínio, cobre, manganês, estanho, níquel e zinco de que necessi
tam, e em futuro muito próximo haverão de importar quase todos os mi
nérios indispensáveis ao abastecimento de sua extraordinária indústria. O Ja_
pão, outra grande potência industrial, é um eterno dependente de insumos 
minerais. 

O depoimento do Presidente__ da Ass-ociação ProfTS:siàila1 dos Geólogos 
de Pernambuco, ProfessOr Ricardo Maranhão, contraria os pregoeiros da in
viabilidade do Nordeste, quando afirma, com a sua autOridade, que a região 
nordestina é uma das mais ricas do mundo em insumos mjn_erél,is. Senão Veja~ 
mos: 

.. 0 Nordeste, do ponto de vista mineral, é !lrrta região privile
giada quando cotejada com o Brasil como um todo. Nós detemos na 
região mais de 90% das reservas brasileiras de bentonita, gipsita, H
menita, eremita, scheelita, magnesita, calcâreo, minérios de vanã
dio, sal-gema e sais de potássio, magnésio e cromo.' Além disso, te
mos mais de 50% das reservas de barita, cobre, diatomita, petróleo, 
gâs natural, urânio e talco. Dispomos ainda de reservas siginificati
vas de fertililantes fosfatados, amianto, chumbo, níquel, vermiculi
ta, argila, dolomita, berilo, feldspato, gemas, lítio, tantalita, colum
bita, quartzo, ferro e ouro. Se Incorporarmos ao Nordeste os mi
nérios de Carajás, nosso patrimônio sobe consideravelmente e passa 
a con_ta_r, também, com grandes reservas de manganês e alumínio, 
além de imensos depósitos de ferro, cobre e ouro." 

O Rio Grande do Norte, por sua vez, não é ·uma ilha de paisagem lunar 
cercada de dificuldades por todos os lados. É o rna_ior produtor de_scheeli_ta e 
diatomita do Brasil, o maior produtor de sal marinho do País e o_ maior pro
dutor de caulim do Nordeste, afora a sua expressiVa contribuição em pe
tróleo. 

Sabemos, por outro lado, que o Nordeste produz 3/4 do petróleo extr3.í~ 
do no País e consome apenas 1/8 dos seus derivados. Estamos contribuindo, 
assim, pa:ra reduzirmoS a Cota âo petróleo importado, que representa o prin
cipal componente da inflação que devasta o País. 

O Nordeste exporta para o exterior muito mais do que importa. O Rio 
Grande do Norte, exemplificando, exportou, em 1979, 18 milhões de dólares 
e importou menos que 550 mil dólares, o que representa um saldo superior a 
17. milhões de dólares. Já em 1981 o pequeno e pobre Rio Grande do Norte 
mais uma vez ajudou o País, eXpõrf3rido produtos no_valor de 61 milhões e 
500 mil dólares e importando--apenas o- correSpondente ã. 791 mil dólares, 
apresentando um saldo superior a 60 milhões de dólares. Nesse volume de ex
portação, somente a scheelita participou com valor superior a 1 O milhões de 
dólares. Acentue-se, também, que o Rio Grande do Norte produz 95% da 
scheelita do País. 

E o que se deduz de tudo isto? Será que o nosso sistema tributârío nos 
impõe o ônus de, embora região pobre, Estado pobre, subsidiar a riqueza dos 
Estados e das regiões ricas? 

Se nós do Nordeste, particularmente do Rio Grande do Norte, exporta
mos bem mais do que importamos, significa dizer que os primOs pobres estão 
contribuindo para aumentar a riqueza dos primos ricos das regiões Sul e 
Centro-Sul. 

Toda esta digressão, Sr. Presidente_ e Srs. Senadores, de caráter mera
ment~_ ilustrath:a, serviu-f?-OS apenas Como-preliminar para chegarmos ao ful
cro da questão que nos trouxe a esta tribuna e que jus-tifica a nossa presença 
utilizando estes microfones, que é a crise sem precedentes que asfixia a indús
tria de minera-ção de scheelita do Rio Gra~de do Norte, crise esta que, pela 
sua abran:gencra, jã Se ·reflete também no terreno social, agravando, c:ada vez 
maiS; ·os múltiplos e sérios problemaS em qtie se debate aquela sofrida Unida
de federativa. 

·-permitimo-nos, Sr. Presidente, trãZeY. ao conhecimento da Casa o teste
munho dq Diretor-Presidente da maior empresa de mineração do nosso Esta
dO, de CaPital predoininantemente naciollát, é qúe se encontra sufocada e em 
dificuldades, em razão do aviltamento çlo preço do minério, da retração do 
mer-tado consumidor, da elevação dos custos industriais a níveis insiJportá
VdS;Tatores :que Cç>TiCârrê~ para·~ -e~oJuÇãO dos estoques, decorrentes do ci
clo rec~sivo f!1Und~al. Para_se ter um~ idéi~, basta que digamos que o estoque 
aas-empresãS:de milleração de schéeHta no Rio Grande do Norte, elll: inaio de 
1981, era de 64.738 quilos, e em 3T de julho de 1982 evoluiu para 360.000 qui
los. 

o Sr. Benedito FeTf'e"ir"a - v: Ex~ me permite um aparte? 

·o SR. M9AÇYR PV:ARTE.7.Est~s .. s~o algumas das razões, Sr. Presi
dente, que motivam ó representanle-do Rio Grande do Norte, étue se honra e 
se distingue em_ privar e c_onviver circunstancialmente com os eminentes Sena
dores que têin assento nesta-Casa, a qcUpar esta tribuna. Não para uma recri
min3ção, ffiaS parei uma advciriêricia às ãutorídad,es competentes para que 
não petrilit"am que uma das poucas riquezas que ainda temos em nosso Esta
do, um dos suportes de sua frágil economia, não se aniquile nem se estiole por 
falta de assistência financeira e de linhas de crédito necessárias e íodispensã
veis ao atendimento de justificadas postulações e que tem a respaldâ-las, ti
rante as contingências emergenciais, a tradição e a credibilidade de empre
sários qUe jamais faltaram e sempre souberam honrar os compromissos assu
midos. Basta que se consigne, como mero dado ilustrativo, que somente _a Mi
nenição Tomaz Salustino detém em seus estoques de minério importância 
correspondente a 420 milhões de cruzeiros e até hoje só obteve assistência fi· 
nanceira de quantia equivalente apenas a 10% desse valor. 

A mensagem que recebemos do nosso Estado e que passamos a ler, ê a 
seg~inte: 

"Creio que é do conhecimento do eminente amigo que a indús-
tria de mineração de scheelit3 do nosso Estado debate-se em uma 

- crlse- sem precedentes em nizao d6 -aviltãrrieflto do preço do minério, 
retração do mercado consumidor e elevação dos C\lstos industriais a 
níveis catastróficos. Para sobreviver vamos iniciar a dispensa de 
operáriOS,- providência que as outras empresas do ramo já tomaram 
a inicíat1Vá. Ainda que saiba do seu pessOal conhecimento sobre a 
realidade minerária do Estado, permito-me irifoi'mar que a mine
ração de scheelita em Currais Novos proporciona perto de dois mil 
e __ qu"inhentos empregos diretos e o ano passado vendeu quase onze 
milhõ~s de dólares para o exterior. A crise- aJCta -sobretudo a nós em
presàfi()s lira.Sileiros; -a nOssa empresa ·nascida e criada no Seridó, 
pois as empresas estrangeiras nossas viZinhas dispõem de imensos_ 
iect.irsoS-e ·sabida inflüêiiCíã-nO cOriiéfCiô'lilfefnadonal. Permito-me 
solicitar encarecidã.mente ao prezadO amigo, em nome da nossa em
presa e de quantas trabalham na atividade de mineração de scheelita 
do Est~do, _que _pro~~z 95% do _tun_gstên}o do B~asil, sua prestigiosa 
interferência junto 3.os MinisteríoS"do Planejameriio e Fazenda ou 
outra porta que saiba ser sensível às dramáticas carências do Nor
deste, no sentido de se estender à scheelita os benefícios da Reso
lução BACEN-674, que autoriza o fina-nciamento de produtos desti
nados à exportação. Difícil imaginar-se um pleito que tão bem se 
ajuste aos propósitos da referida Resolução como o nosso, pois 
além de _canstituírrnos uma apreciável fonte de divisas para o País 
estamos -às voltas_com uma crise que ameaça a sobrevivência de uma 
indústria que proPorciona elev3do núme!o de empregos, aspecto de 
importânda fundamental para a nossa precária economia. O Sindi
cato dos Mineradores do- Rio Grande do Norte já encaminhou o 
pleito às autoridades competentes de Brasília, sem resposta até ago
ra. Como Vossência é gente que ConheCe a gente, fio que a sua in
Ouência e devotamento às causas da nossa terra ajudem na decisão 
favorável de uma pretensão que é menos de uma empresa e mais de 
uma população. Cordiais saudações, Mário Moacyr Porto, Diretor
Presidente da Mineração Tomaz Salustino SjA." 
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O Sr. Benedito FerreirO. - Permite-me V. EX• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço com muita honra o aparte do 
nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Trago à colação, na fala de V. Ex', um exem
plo bastante sigti.íficaüvO -trazido a esta Casa quanto a esse desequilíbrio re
gional, que tem seu fulcro em diversas causas que remontam à nossa coloni
zação, sem dúvida alguma urna delas, inegavelmente, foi aqui abordada, com 
muita felicidade, pelo nobre Senador Agenor Maria: a causa maior do dese
quilíbrio regional seria o sistema tributário. V. Ex• invoca o problema do 
tungstêriio, que é extraído_na sua fase primãria, mas industrializado fora do 
Estado do Rio Grande do Norte. S~ Ex• citou o caso do algodão, quando São 
Paulo, comprando duas arrobas de algodão_ do_ Rio Gr2..ride do Norte, pagava 
essas duas mesmas arrobas com dois quilos _de fio, corri dois qtiílos de linha. 
Não vejo, nobre Senador, maiOr oportunidade para o discurso de V. Ex• do 
que esta, quando se fala em reforma tributária neste Pafs. E serã a hora, sem 
dúvida alguma, de todos nós, representantes dos Estados industrializados, 
como também dos provedores de matérias-primas, Que são a maioria nesta 
Casa, de todos nós, patrioticamente, nos debruçarmos sobre o problema, 
através dessa reforma tributária, e tentarrrios remover alguns dos grandes ó
bices que ~êin dificultando o desenv-Olvimento do_ Norte e do Nordeste _do 
Brasil, como de resto a região Centro-Oeste. N.o_cã.so específico dô Rio Grão
de do Norte, V. Ex' tem totia razão, quando fala i}ue essa riqueza, como·é o 
caso do tungsténio, ou da scheelita, como vulgarmente é conhecida, chega a 
ficar armazenada e essa empresa, que tem custos de mão-de-obra agregados a 
essa produção, a nfveis que só queni cOnhece o setor de mineração sabe real
mente o custo do minério n-essa fase extrativa e, no eôtã.llfO, Clã -riãO é socorri
da por uma linha de crédito especial, para que não tenha o seu produto avilta
do pelos especuladores. E este exemplo eu daria para V. Ex', para concluir: 
no caso de Goiás, o nosso Estado vem sofrendo um processo de desequilíbrio 
tamanho e não creio Que O Rio Grande do Norte sej3 diferente- que, no ano 
de 1980, cujos dados são os que eu possuo, só a nossa conta de petróleo, isto 
é, petróleo que Goiãs Cõmprõ-u, TmPOftou, foi maior do que toda a nossa ex
portação agro pecuária. E sabe V. Ex' que o meu Estado é eminentemente 
agropastoril, não temos outra fonte de riqueza; nada temos a exportar senão 
produtos agropecuários. Então, esse desequilíbrio da nossa balança comer
cial, estimulado, sem dúvida alguma, por essa coisa esdrúxula que aí estã, que 
é o famigerado JCM, uma verdadeira bomba de sucção que vem drenando to
dos os esforços dos Estados produtores de matéria-prima em favor dos Esta
dos industrializados. Vê pois V. Ex• que, a par dos meus cumprimentos pela 
oportunidade do seu_ pronunciamento, seu bem fundamentado discurso, eu 
queria inserir nele esta preocupação que eu espero em Deus cale na consciên
cia de todos os meus companheiros, para que, nessa reforma -tributária que já 
se esboça por aí, possamos aproveitá-la para remover, como eu disse, os mui
tos dos óbices que emperram o' desenvolvimento das regiões mais desfavoreci
das. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. MOACYR DUARTE- Agradecemos a valiosa contribuição de 
V. EX' ao nosso discurso. 

Sr. Presidente, verificamos que V. Ex• está nos advertindo. Perdemos, 
mais uma vez, a corrida contra o relógio. Mas recorremos à liberalidade de V. 
Ex' para que nos permita mais 3.1guns poucos minutos a fim de concluirmos a 
nossa fala. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Pois não, 

O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE - Com muita honra. 

O Sr. Agenor Maria- Senador Moacyr Duarte, há mais Ou menos um 
ano, recebi da Tungstênio do Bras H, mineração também que explora o Tungs
tênio em Currais Novos, um relatório segundo o qual aquela mina, já àquela 
época, ano passado, solicitava do Governo providências no sentido de ate
nuar o grande problema do seu déficit. Segundo eles, vinham trabalhando no 
vermelho há mais de um ano e não tinham condições de continuar a trabalhar 
deficitariamente, pois, enquanto tinha estacionado o preço da scheelita, tanto 
no mercado interno como no mercado externo, subia assustadoramente o 
custo da extração daquele minério. Está passando mais de um ano e, já agora, 
estou tomando conhedmento de que a Mineração Brcjur dispensou, esta se
mana, I 00 operários e que, talvez, se continuar essa situaçãO, eles serãó força
dos a dispensar 50% dos seus operários, o que vai a ma:is de 500. Na cidiide de 
Currais Novos- V. Ex• sabe e reconhece- é onde temos condições de em
pregar mais gente, que é fõ-Sfamcnte no se to r de mineraÇão. Se Csse setor está 

às po-rtas da falência e o Governo não atende às suas pretensões, que são 
mínimas- o que eles desejam é um empréstimo para que possam fazer frente 
a essas dificuldades- não sei para onde irá a cidade de Currais Novos, com 
centenas de pessoas que dependem dessa ~ina. Quero me congratular com V. 
Ex li; o seu discurso ê importante,- OpOrtuno e de fundo social elevadíssimo- e 
humano. Muito obrigado a V. Ex li 

O SR. lvtOÁCYR -DUARTE- Somos reconhecidos ao aparte de V. 
Ex~. el!linente amigo,_Segador_Agenqr __ M-?rJa. Querem9S registrar que a mi
neração de scheelita em Currais Novos propoi'ciona cerca de 2.500 empregos 
diretos e que a crise que aflige o setor já o forçou a dis-peilsar mais de 400 ope
rários. E o nobre Senador Agenor Maria, que é um homem nascido na regiãO 
e çom ela identificado, b-em pode avaliar os efeitos negativos resultantes de 
uma dispensa em- massa de operários. 

Sr._ Pres'idente.e_Srs4 Senadores, há 52 anos passados, José Américo de 
Almeida, em romance clássico da literatura das secas, escreveu um dístico que 
pareceu o epitáfio do Nordeste: "'Há uma miséria m-aior dO que morier de 
fome no" deserto; é ilão tei' o·queCOmer na: Terra de Canaã". 

A frase cruamente apocalíptica do grande escritOr de nossa região já não 
encerra agora aquele sentido trágico. Mas é preciso que todos os brasileiros, 
especialmente os seus homens públicos e as suas elites dirigentes- pois is(o 
jª -~c; t_ornou uma_ exigência da consciêilcià nacional --conjuguem os seus es
forços e voltem as suas preocupações p"ara o Nordeste, ajudando-o a redimir
se e a arrancar, embora lenta, mas seguram_~nte, os espinhos do seu corpo re
divivo. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR._MOACYR DUARTE- Com_omaior prazer e com a maior hon
ra, acolhemos a intervenção da Liderança do nosso Partido, através do nobre 
Senador JoSé Lins. 

O Sr. José Lins- Desejo congratular-me com V. Ex'~- pelo discurso que 
profere. V. Ex~ levantou vários aspectos importantes na anãlise da estrutura 
sócio-econômica do Nordeste. Foi um dos relatos mais completos, embora 
com o·tempo·exíguo que V. Ex• dispõe. Trata--se de um estudo sério sobre a 
nossa região. Ainda nos causa pasmo ler nos jornais diariamente notícias de 
invasão de cidades por famintos, no-N ardeste. Não é mais terilpo, não é inais 
possível, nobre Senador, que essas coisas aconteçam sem que se tomem medi
das estruturais- caPazes de mudar tudo isto a curto prazo. Não estou acusan
do o Governo. Este tem "feito o possível, mas advogo uma revisão urgente dos 
planos de ação para o Nordeste, para que esses problemas, que tanto nos afli
gem não voltem a manchar _a imagem daquela gente, que tanto tem contri
buído para o desenvolvimento deste País. 

O SR. MOAC\'R DUARTE- A íritervenção deV. Ex•,.notireSenador 
JOsé- UnS. ·sUbSidia- e eitioidufa o meu diScurso. 

Sr._ Presidente, agradecemos não apenas a liberalidade de ter-nos conce
dido maiS alguns minutos, porém, _e sobretudo, desculpamo-nos pelo cons
tranglffienlo- qtie impuSeriios a V. Exi de à. revelia da letra regimeittal, 
permitir"-nos o tempo suficiehte para- cõncíuii'ffiOs este pronunciamerito: 

Aos Srs. Senadores _ _que nos ouviram com tanta benevolência e atenção, 
o nos·so muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÉ LINS NA 
-SESSÃO DE i'-9-82B QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA

DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE 

. O SR. JOSf: LINS (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Foi com justificada curiosidade que li o documento .. Esperança e Mu
dança: Uma Proposta de Governo para o Brasil", recém divulgado em edição 
especial da Revista do PMDB. Afinal, mais uma vez este partido alardeava 
ter um plano alternativo de Governo e nada mais desejável para a consoli
dação do debate democrático do que a exposição sistemática aos eleitores das 
idéias da Oposição. 

Neste pronunciamento, gostaria de ater-me aos aspectos de política eco
nômlca contidos no documento._ E desde inicio, quero frisar minha simpatia e 
compreensão para com o PMDB, apesar do fracasso estrondoso do seu es
forÇo de colocar alternativas para discussão. Realmente, há sólidos motivos 
que tornam ingrata a missão de ·crítica daquele partido: 

i) há coerência na condução da política econômica atual, de 
caráter nacionalista e estruturalista, o que a torna inacessível às 
críticas radicais da esquerda ou da direita. 

• 

• 
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Que o _Pu[s continua_viúvel, enquanto nações-irmãs infelizmente já ·se de
claram inadimplentes, é o testemunho empírico dessa realidade; 

ii) vivemos num cenário econômico inte.!nü.dOnal extrema
mente desfavorável, no qual reduzem-se drasticamente os instru
mentos de atuaçào governamentaL Torna-se, conseqüentemente, 
extremamente limitado o leque de alterna_t_iva.s quC sC pode apresen
tar. 

O Sr. Lá= aro Barboza - Permite V. Ex~ uma rápida intervenção, emi
nente Senador? 

de._ 
O SR. JOSÉ LINS- Darei, logo em seguida, o aparte que V. Ex• me pe-

iii) seria demais pedir cOerênCía num documento produzido 
pelo partido que representa um verdadeiro bazar persa ideológico, 
onde oprimidos apóiam opressores, banqueiros propõem-se a· de
fender os interesses dos bancários e, seVeros, convTvem··com galho
feíros, todos na· expectati"va.da partilha do poder que lhes será nega
do nas urnas, segundo imagino. 

Isso posto, volto-me, por dever de ofício, à análise do estapafúrdio doeu-

Antes, porém, concedo o aparte ao nobre Senador. 

O Sr. Lázaro Barboza- Eminente Senador José Uns, lamentavelmente, 
não poderei aguardar o término da oração de V. Ex~, de vez que um compro
misso e me ausentarei da Casa, viajãndo para GOiãniá~·Mas, o discurso de V. 
Ex:P. haverá de encontrar, no momento oportuno, a resposta adequada. Que
ro, de antemão, apenas dizer ao eminente Senador pelo Ceará que, sem dúvi
da alguma, o Senado vai acompãnhar atento o esforÇô enorme de V, Exl', 
como esforço enorme dcspeil·deu a assessoria do Palácio do Planalto pra as
sessorar, por sua vez, a V. Ex', no discurso de críticas ao proj~to alternativo 
de governo que o PMDB elaborou, com o concurso de cientistas brasileiros, 
do melhor quilate, gente da maior respeitabilídade-tleSte Pii.ls, quando nós 
provamos, à saciedade, que este País é viável. O fracasso, o redondo fracasso 
dos governos pós 64, deve-se inegavelmente a uma ótlca distorcida desses go
vernos que, absolutamente, jamais- C_onsultaram o povo para coisa alguma e 
que, não tendo mais condições de manter est.a Nação- fechada, trancada num 
pequeno espaço como boiada nos currais, tendo que marchar para eleiç_ão de 
goyernadores- pena que seja ainda só de governadores- sabe o Governo 
do mau desempenho que seu Partido submiss~. o PDS, vai ter nas urnas de 15 
de novembro. O País inteiro e o mundo inteiro, eminente Senador José Uns, 
acompanham o malabarismo do poder central deste Pais na elaboração de 
fórmulas casuísticas, visando, tentando em vão evifãi:-a derrota fragorosa nas 
urnas. E V. Ex~ ocupa a tribuna para criticar o PMDB e o faz sem convicção, 
porque é nutural, V. Ex' cumpre com o seu dever de Líder do Governo, mas 
sabe que do lado do PMDB está a verdade, a boa verdade e as alternativas ca
pazes de fazer, no futurO, ser ergUido sobre os ombros desta Pátria uriia pá
tria livre, liVre das influéncíãS- rilultinadónais, liVre das injUstiças que cam
peiam de Norte a Sul, de Leste a Oeste, livre dessa política económica nefan
da, que tem levado à miséria- milhões e milhões de irmãos nossoS, benefician
d_o apenas aqueles que se situam à beira do poder. V. Ex• não perdG por espe
rar a resposta vigorosa que o PMDB, pela voz do nosso eminente Líder ou_ de 
um dos membros do colégíó de Líderes do PMDB, haverá de dar a V. Ex', ao 
seu Partido, o PDS, e ao Governo. 

O SR. JOSÉ LINS- Nobre Senador Lázaro Barboza, V. Ex• disse, de 
inícío, que não poderia esperar a leitura de meu discurso. Que admite que este 
não representa ·somente o meu peil.Sarrlento. -É verdade, ele representa, real
mente, o pensamento de meu Partido. 

O Sr. Lázaro Barhoza- Claro, sei que representa-mais do que o Pai'tido, 
representa o pensamento dos deuses que se situam do outr_olado dessa praça, 
nobre Senador. 

O SR. JOSI:. UNS- Mas V. Ex• deve considerar que seria uma descor
tesia da nossa parte não ter o cuidado de analisar o manifeSto do Pa~tido de 
V. Ex•. e de criticá-lo democraticamente. O papel da Oposição é criticar. O 
nosso é analisar, também criticamente, o pensament:Oda Oposição. De modo 
que V. Ex' não deve considerar esta crítica como uma expressão _de má vonta
de. O documento merece ser discutido e se o PMDB está realmente interessa
do em oferecer ao País, em oferecer à Nação- alguma coisà de útil, deve rece-
ber, democraticamente a crítica ao seu pensameri.to. · 

A crítica, deve a_dmitir a Oposição, é um instrumento mais fecundo do 
3perfeiçoamento democrático . 

O SR. LÁZARO BARBOZA -Sem dúvida alguma, nobre Senador, a 
minha intervenção teve mais _o carâter de justificar a minha ausência do-ple
nário, porque tenho que cumprir um compromisso fora daqui, c para não pa
recer que, estando eu presente, neste instante, respondendo eventualmente 
pela liderança, na condição de Vice~Líder, teria então, me ausentado do ple
nário, porque V. Ex'" tecia críticas aO PMDB, nosSoS eminentes colegas ouvi
rão V. Ex' e, no momento oportuno, V. Ex• terá a resposta adequada. 

O SR. JOSÉ UNS- Eu acredito; acredito e espero. V. Ex•, que tem 
sido s_empre cortês em seus p·ronuõ.cíam-eritOs, re-preSenta bem o PMDB. V. 
Ex' cumpre com a sua obrigação. 

O Sr. Leite Chares - Y •. _Ex~ me permite, Senador José Lins? 

O SR. JOSÉ UNS -Com muito prazer, nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves- V. Ex'! é uma_das pessoas mais queridaS desta Casa. 
mas ... 

O SR. JOSI': UNS - Eu agradeço a V. Ex•. 

O Sr. Leite Chaves - ... urna das mais temíveis. Corno disse ontem, V. 
Ex' é, para o americano, aquilo que ele chama "suave", homem difícil de ne
góciO, errlbora bom de conversa. Mas, quero dizer a V. Ext- que, nesse progra
ma, nós nos propomos a comprar o Brasil, que o regime que V. Ex' defende 
vendeu .. Já não digo vendeu no endividamento de 80 bilhões de dólares, que o 

_ próprio Presidente da República reconhece, mas quero me referir a fatos 
como esse. Foi exatame"nte no regirrie instituído em 1964 que se verificou no 
País o seguinte: a venda do território nacional_. Só querO dar um exemplo a V. 
Ex' As empresas multinacionais São detentoras de grande parte, hoje, do ter
i"ítódo n.aciOnãr e quero relãcionar apenas algumas de Ias aqui. Veja V. Ex' o 
que elas controlam: "Atlantic Venner de Mato Grosso S. A.", sediada em Bew 
lém âo Pará e subsidiária da "Atla_ntic Venner Co." (EUA); a "Banakoba 
Ltda.'' sediada em Maca pá e subsidiária da ''C3ribbean Lumber'' (Baham_as); 
a "Bruynzeel Madeiras S.A.", sediada em Manaus e subsidiária da .. Bruyn
zeel N.V."(Holanda); a "Cia. Amazonas- Madeiras e Laminados", sediada 
em Portel, no Pará, subsidiária da "Georgia Pacific C o. (EUA); a "Eidari do 
Brasil", sediada em Belém e -subsidiáríã.-da "Eidai Co. Limited" (Japão); a 
"Lawton Madeiras da Amazônia ltda", sedida em Belém e subsidiária da 
"Lawton Lumber Co." _(EUA); a "Madeiras Asturgal", sediada em Muanã, 
Pará e subsidiária da .. Eiena Murillo_Padilla" __ (Costa _Rica); a Madeiras Ge
rais S.A.", sediada em Breves, Pará e subsidiária da Georgia Pacific Co." 
(EUA); a "Indústria Madeireira de Santana", sediada em Macapá e subsi
diária da '"Det Ostasiastiske Komdagnie A.S." (Dinamarca); a .. Maracacue
ra Florestal S.A.", sediilda em Belém e subsidiária da ''Eidai Co. Limited" 
(Japão); a "Superfine Madeiras", sediada em Maca pá e subsidiária da "Toxo 
Menka" (Japão); a ''Tinove S. A.- Indústria e Comércio de Madeiras", se
diada em Manaus e subsidiária da "Starko" (Suiça); a .. Jari Florestal e Agro
pecuária", sediada em Almeirim, no Pará e subsidiária da "National Bulk 
Carries" (EUA), além de muitas outras. V. Ex• não quer que eu descreva as 
áreas, algumas dessas firmas aqui possuem 500 mil hectares; outras, 600 mil 
hectares; outras, 700 rTiil hectares. AS ffielhores reservas florestais estãO nas 
mãos dessas firmas, e todas entraram, no Brasil, pelo milagre da. Grande Re
volução de 1964. V. Ex• não deseja que eu leia as áreas e eu não queria tomar 
mais o tempo de V. Ex•, mas se V. Ex• quiser eu lerei (Muito bem!). Isso ul
trapassa:, em muitas vezes, O belo e grande Estado do Ceará, em extensão ter
ritorial. 

O Sr. Luiz Viana- Pe:rm_ite V. Ex• um aparte? (Com assentimento do 
orador.)- Eu quero me congratular com V. E• pelo pronunciamento que faz 
e quero, sobretudo, fazê-lo em nome dos Estados pobres, porque o manifesto, 
ou a carta, ou que melhor nome tenha do PMDB, que é realmente um amon
toado de palavras, mais ou menos vazias, ele tem uma parte concreta ... 

O SR. JOSE UNS.- V, Ex' está sendo condescendente. 

Q Sr. Luiz Viana - ... é a parte concreta contra nós. Então, propõe o 
PM DB rever os grandes projetes nacionais na área de implantações indus
triais, capaze~ de gerar impactos ambientais, sociais, econômicos, como: pólo 
pettoquímico do Rio Grande do Sul. .. quer dizer, quer rever, naturalmente, 
para reduzir ou para acabar com o pólo. "'Expansão do pólo industrial de 
Aratu e petroquímlcO áe-Camaçari, na Bahia". Não sei o que o PMDB Ú!m 
para rever no pólo petroquíiTITCo ae Carriaçari e no pólo iridustrial de Ara tu. 
·-•Pólo cloroquímico de Maceió". Nem o Estado de A lagoas escapa: a ~·matriz 
industrial de Aracaju". 
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O SR. JOSb UNS- V. Ex' tem razão. Está citada essa obsrvaçào no 
meu discurso. 

O Sr. Luiz Viana - .. Pólo mínero-metalúrgico de São Luís do Mara
nhão; projeto portuário da SUAPE, em Pernambuco; pólo açucareiro e al
coolquímico da região do pantanal mato-grossense; e projeto Jari no Pará". 
V. Ex• vê que apenas são atingidos os Estados pobres. Há imensos projetes, 
muito maiores do que esses no Sul e no Sudoeste, e o PMDB, que dá a im
pressão de estar aliado às grandes iridústrias, às plutocracias do Sul, só está 
preocupado em prejudicar as iniciatiVas que, hoje, são realmente o apoio eco
nômico mais impcirtarüe de alguns EStados brasileiros. _ 

O SR. JOS.t LINS ____:V. Exf. -tem razãO. Daqui a pouco coment8.rei esses 
mesmos fatos. 

Mas, quanto ao Senador Leite Chaves, não sei a que veio a sua longa ci
tação. S. Ex' poderia ter citado milhares e milhares dC firmas que ali operam. 
O importa-nte não ê quê tenhamos mais ou menos empresas alienígenas no 
País; o importante é que a lei a que se submetem seja justa.~ conveniente do 
ponto de vista econômico e- social ao País. 

Mas prossigo, Sr. Presidente. Classifico as críticas ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Pemite V. Ex• um aparte? 

O SR-JOSJ!: UNS- V. Ex> pode dar-me um minuto? 

O Sr. Dirceu Cardoso - Posso esperar até uma hora. 

O SR. JOSÉ UNS - Se a Mesa me conceder o tempo bastante ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ex• vai demorar mais de meia hora. 

O SR. JOSJ!: UNS - Peço somente um minuto. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Nós do PMDB ... 

O SR. JOSÍ:: UNS- Gostaria, Sr. Presidente, de classifiCar as CrítiCás ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• tem cinco minutos mais 
para concluir o seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ LINS- V. Ex• vai me permitir,ler este documento. Trata
se de matéria importante do ponto de vista político, que interessa a todos nós. 
De modo que peço a deferência de V. Ex' para a Liderança dO PDS. Conce-. 
do, de imediato, o aparte ao nobre Senador Dirceu Cardoso, pedindo-lhe que 
S. Ex• seja breve. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Rapidíssimo. Na ausência-do Líder que faça a 
defesa das nossas teses, em face da acusação do ilustre Senador pela Bahia, 
devo dizer, nobre Senador, que ·não estamos lidando com filosofias ou teo
rias. Eu prego no meu Estado, na minha campanha, que nós temos que fazer 
uso de raspadeira para raspar do País, do Amazonas ao RhYGrahde do Sul, 
os Carrapatos, as mazelas, as caracas e as irregularidades e as mordomias e os 
conchavas que o PDS implantou de Norte a Sul. É uma raspadeira. Não é fi
losofia, não é doutrina, não é! teoria. Saibam V. Ex•s que varrios estudar todos 
os planos que o PDS implantou no País, e aqUele que merecer ser raspadO, os 
carrapatos-estrelas, com que V. Ex's se engordaram com o sangue do povo 
brasileiro, têm que ser raspados pela raspadeira do PMDB. Esta é a reSposta 
que nós temos que dar a V. Ex'. 

O Sr. Luiz Viana (Fora do microfone.)- É pena que o PMDB só tenha 
visto os projetas implantados em Estados pobres. 

O SR. JOS~ UNS- Nobre Senador Dirceu Cardoso, a mim me cons
trange ouvir. de V. Ex.' a comparação. Não somos cavalo ou um animal qual
quer, que mereça uma raspadeira; deixo, portanto, à margem, os comentários 
de V. Ex' e prossigo em minha aiiâlise, cujo objetivo é. Oi,lfrO. É discutir um 
programa de governo sugerido pelo maior

1 

Partido da Oposição deste País. 
Pediria apenas que V. Ex' ouvisse essaS ocríticas para qUe depois possa 
comentá-las. 

O Sr. Dirceu (Fora do microfone.) -Eu não estou discutindo com V. 
Ex~. estou discutindo com o nobre ilustre representante da B_ahia que presidiu 
esta Casa. 

O SR. JOS~ LJNS - Eu continuo, Sr. Presidente: 

Volto-me por dever de oficio, à análise do estapafurdio documento. Gos
taria de classificar as críticas aí contidas em três grupos. De fato, delas ema
nam três das ·inúmeras silhuetas que constituem o amorfo partido. da opo
sição: o PMDB governista, o PMDB alienado e o PMDB gaiato, 

l. O PMDB Governista: Uma parte substancial da análise e das propos
tas econômicas contidas no documento expressam fielmente a retórica e a 
prática da ação governamental no plano econômico, conforme exemplificarei 

mais adiante. Que não se detecte nesta minha constatação crítica ao PMDB 
por endossar diagnósticos e medidas governamentais: "é infinita a disposição 
do Presidente da República em acolher as pessoas de bem, que queiram 
juntar-se a nós na batalha pela cOnsolidação de uma sociedade mais justa e 
democrática~ Apenas exígo, dentro da boa norma científica, que se dêem os 
crétidos a quem de direito. Apresso-me a explicitar o que jâ são de há muito 
bandeiras do Governo dentre as proposições do PMDB, para evitar que este 
parti~o_ seja amanhã acusado de plágio ao apresentar como suas iniciativas 
governamentais. 

Vej?!TIOS algumas destas idêias: 
a) mesmo sem aplaudir o Governo por conseguir conduzir com firmeza 

a nau econômica na tempestade mundial, o PMDB, ao menos, reconhece que 
".as exportações brasileiras de nanufaturados foram penalizadas pela recessão 
mundial e pelo recrudescimento generalizado do protecionismo, enquanto as 

_n_Qs_S_a_s_ exportações de produtos primários foram vitimadas por cotações vio
lentamente deprimidas de seus preços."(pâg. 72). Já nãO scimos mais acusa
dos de procurar bodes expiatóríos, para justificar as nossas __ dificuldades eco
ilômicas. Beffi-víilda a oposiÇão na compreensão adequada das dificuldades 
cjue afligem nosso_ País! Neste contexto é"ó PMDB, também, quem reconhece 
que ''"não podemos omitir o papel negativo desempenhado pela inconsistente 
pOlítica econômica norte-americana" nas dificuldades ora experimentadas 
pelas nossas contas externas; 

b) ao enfatizar ser .. indispensável, também, dispor de um Plano de 
Emergência de Racionamento de Combustíveis" (pág. 82), o PMDB apenas 
incorpora informações fartamente divui:gãdas p-elos jornaís há mais de um 
ano de gu~ este plano já existe; 

c) as proposições centrais, dentre outras, das .. Diretrizes para uma Polí
.tica Ind!lstrial."_, "[):iretrizes para _uma Política Miner~l", "Diretrizes para 
uma Política Energética e de Transporte" e uDiretrizes para o Desenvolvi
mento Cientifico e Tecnológico" refletem ou ignorância, pelo PMDB, do que 
o Governo vem fazendo nestas áreas ou mera reapresentação das ações go
vernamentais, revestidas de la~tejoulas demagógicas; 

d) as .. Diretrizes para a Reforma Fiscal" constituem-se em cópias dos 
recentes pronunciamentos das autoridades governamentais, quanto aos ru
mo·s ·que estão sen'do dados aos trabalhos do grupo interministedal, para pro
mover a reforma tributária do País; 

e) as proposições-referentes aós setores sociais nada rttais fazem do que 
justificar o aei!tto da decisão do Presidente Figueiredo ao instituir o FINSO
CIAL. 

2. O PM DB Alienado: .apesar de se designar progressista, são patentes os 
escorregões conservadores embutidos no documento. Antes que me acusem 
de brincãr, levianamente, com conceitos, permitam-me qualificar bem "alie
nação econômic_a". Entendo por tal a defesa· de posições que relegam a plano 
secundário o ônus e bene.fícios vivenciados pelos segmentos menos favoreci
dos da população. Estas posições, constantemente, preferem o sacrifício do 
aspecto social em favor de ganhos na eficiência da economia. Veremos, a se
guir, com que freqüência tal postura respalda as colocações do PMDB: 

a) o Governo é critiCado porque "'o achatamento dos salários foi parti
cularmente violento para os estratos médios e altos"(pâg. 70), apesar de reco
nhecer que os "salários de base estarem relativamente protegidos por reajus
tes semestrais, com Um fator de incremento de IO%".(pâg. 71). Ora, sempre 
imaginei que o PMD.B aplaudiria rriedidas redistributivistas. Que falso com
promisso tem este partido com o.s trabalhadores qualificados, se lhe revolta a 
transferência de renda dos altos para os baixos salários? 

b) afirma o documento que "no início de 1982. as autoridades econômi
cas ( ... )desprezando o escasso raio de manobra que restava à pólítica econô
mica, acenaram com a falsa possibilidade de uma retomada do crescimento". 
Pasmem! Somos criticados por termos estimulado a eConOmia a crescer tão 
logo havíamos atingido o objetivo d"e tranSformarmos o deficit comercial de 
US$ 2,8 bilhões de 1980 no superavit de USS 1,2 bilhões em dezembro de 
1981. Que falso compromisso tem este partido com as vítimas do desempre~ 
go, se lhe desgos~a o aproveitamento de qualquer oportunidade de absorção 
de mão~de-obra permitida pela restrição externa? 

- Aqui me refiro ao aparte do Senador Luiz Viana: 
c) o documento aconselha "rever os grandes projetas nacionais, na ãrea 

de implantações industriais, capazes de gerar imp·actos ambientais, sociais e 
econômicos, tais como: a do pólo petroquímico do Rio Grande do Sul; a ex
pansão do pólo industrial de Aratu e o petroquímica de Carnaçari, na Bahia~ 
o pólo cloroquímico de Maceió; a màtriz industrial de Aracaju; o pólo 

• 
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minero-metalúrgico de São Luís do Maranhão; o projeto portuário de SUA
PE em Pernambuco; o pólo açucareiro e alcoolquímico da região do pantanal 
mato-grossense, e D projeto Jari no Pará" (pág. 59)_ 

Há pouco ouVimos o nobre Senador Leite Chaves reclamar que empre
sas multinacionai-s operam -dentro deste País. Por que, então, paralisar as em
presas nacionais? Por que, Sr. Presidente, se essas são, exatamente,lniciativas 
industriais e económicas de caráter eminentemente desenvolvim~ntista, Com 
largo benefido social? Será o caso_ de perguntar: quererão que esses projetes 
parem para que as multinacionais_ possam um dia absorvê-los? 

Será possível que o elitismo do PMDB leva-o a considerar, seriamente~ a 
desativação de projetes tão decisivos para a redenção econômica das regiões 
em que estão inscridos?__Que falso compromisso tem esJ.e partido c_om_a_elimi
nação das disparidades regionais de renda, se lh~ ocorre impedir que o Nor
deste, o Norte, o Sul e o Centro-Oeste valham-se destas oportunidades_ para 
oferecer às suas populações padrões de vida mais eleva9os? 

Com a palavra, o eleitor brasileiro, já que não querem que a tribuna do 
PDS faça a crítiCa que· eSse partido merece. 

O Sr. Gastão Müller --Permite V. Ex-!' ·um aparte? 

O SR. JOSÉ UNS - Concedo o aparte ao nobre Senador Gastão 
Müller. 

O Sr. Gastão Müller- Senador José Uns, estou aqui, pOr acaso, na lide
rança do PMDB, porque o Senador Henrique Santillo, que é o líder em 
exerdcio, o Senador em exercício, diante da doença do Senado_r Humberto 
Lucena, está ocupado com a recepção aos futuros Governadores do Brasil, os 
candidatos do PMDB. (Pausa.) Não posso dar aparte ao Senador José Uns 
com ele dando as costas para mim, de modo que vou esperar. (Soam as cam
painhas.) Estou esperando V. Ex~ ter a gentileza de me âuvir,-pbrque a Mino
ria de hoje é a Maioria de amanhã. 

O SR. JOSÉ UNS- Ouço V. Ex• É verdade que o Senador Paulo Bros
sard merece o meu maior respeito, mas V. Ex-!' não fica atrás. 

O Sr. Gastão Müller- Quero comunicar-lhe que o PMDB dará ares
posta às críticas de V. Ex• Segundo, quando cht!:guei_ ag_i:Ji,_ ouvi falar em gaia
tice do PMDB. Quem vai decidir da gaiatice do PMDB e das piadas do PDS é 
o povo, nas eleições de 15 de novembro! 

O SR. JOSI! UNS -_V. Ex~ tem razão em tudo __ que diz. Primeiro quan
do promete uma resposta. Certamente isso nós esperamos. O debate, nobre 
Senador Gastão MUller, é essencial. V. Ex• não deye nos negar o direito de 
crítica, mesmo pofque esta é o instrumento vi tarda democracia, ·e-se ele não é 
válido para nós também não será válido para a Oposição. Eu espero realmen
te que o PMDB venha ao Senado, às tribunas nacionais-, -p-ara explicar-se, 
porque há coisaS riesse"-documento que nos deixam perplexos. V. Ex-!' tem 
também razão quando diz que o povo responderá c saberá discernir _quem é 
gaiato. O povo sempre sabe discernir, concordo mais uma vez com V. Ex~ 

Vejamos, nobre Senador Gastão Müller, sem qualquer intenção de ser 
pejorativO, pOrque encontro riesse documento uma séria faceta_de um PMPB 
gaiato. Ou seria OUtra coisa? 

Por exemplo: o despreparo do Partido para assumir o Governo fica pa
tente pela inclusão no documento de proposições insignifiCâiltes para O bem 
estar social, num momento de tanta gravidade económica, como o que ora vi
vemos. A falta do sentido de prioridade expressa nestas sugestões é mero re
flexo do exercício diário pelo PMDB da crítica leviana ao Governo, que não 
tem permitido aos seus quadros treinar-se no trato circunspecto da coisa 
púbrica. Realmente, é assustador pensar que alguns governos estaduais pos
sam cair nas mãos de pessoas que, num momento de crise mundial, dão prio
ridade às seguintes medidas (pg. 58); 

A) .. incentivar o renorestamento de áreas~ urban:;J.s. ociosas, 
procurando-se eliminar os espaçOs visualmente aesagradáveis"; 

B) "utilizar o potencial do País em estudos que visem a reciClagem de 
papéis usados"; 

C) "incentivar a reciclagem do lixo urbano, enriquecendo-o com resí
duos do esgoto tratado de adubos minerais"._ 

Infelizmente, há problemas mais gnives, que S-ão enfrentados pelo Go
verno neste momento_. Mas o PMDB, que não se farta de acusar o Governo 
de não ter, claramente delineadas, suas prioridaâCs, prefere preocupar-se com 
o nervo estético das eHtcs urbanas, ou em dirigir o potencial do País ao grave 
problema da reciclagem dos papéis usados. Mais uma boa razão para conti
nuarmos no_Governo _e o PMDB na Oposição ... 

Era, por hora, o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PAULO BROS
SARD NA SESSÃO DE fP-9-82 E QUE,<ENTREGUE Ã REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente e SrS. Senadores: 

Sou pouco áfeito a manifestações com endereço pessoal, mas hoje, pela 
singularidade da ocorrência, vou abandonar o meu antigo critério para regis
trar, nos nossos Anais, fato que envolve um companheiro nosso, ilustre repre
sentante pelo Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Senador Nelson Carneiro. 

-'- - Nelson Carneiro acaba de receber do Instituto dos Advogados Brasilei
ros, por decisão do seu Conselho Dire_tor, fi maior homenagem que essa enti
dade pode prestar, e tem prestado, _aos mais eminentes cultores das letras 
Jur1dicas do nosso País- a "Medalha Teixeira de Freitas" . 

De modo que o Senado há de __ compreendcr que, se há nas minhas pala
vras um endereço pessoal, há muito mais do que isto, porque é um fato que 
honra ta~bém esta Casa, a Casa a que pertence o Senador Nelson Carneiro. 

OS;, Dirceu Cardoso --Permit~ V, Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD- Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Paulo Brossard, V. Ex.,. está tra
zc::ndo_ ao conhecímento da C as& uma a,! ta e consagradora honraria que o Ins
tituto dos Advogados Brasileiros concedeu ao Senador Nelson Carneiro. Ho
je, na sessão extraordinária da manhã, também prestei uma homenagem a 
Nelson Carneiro. S. Ex" foi eleito Pr_esidcnte do Parlamento LatinO
Americano. Portanto, são duas coroas que se colocam_ na sua velha cabeça, 
cansada de tantas lutas, de tantas campanhas, de tanta d.edicaçào e serviços 
ao Brasil. 

O SR.c PAULO BROSSARD -Peço licença para discordar do apar
teante relativamente à cabeça cansada. Preferiria dizer a cabeça coroada de 

Íouros. _ _ . _ . . _ . . , , · 
1 Sr. Presidente, como disse, a ''Medalha Te1xeua de Freitas :a ma1s a ta 

distinção que o InstiúJ.to dos-Advogados Brasileiros pode confenr e tem con

ferido. 
Não vou gastar muitos minutos para encerrar a minha intervenção, mas 

-não tenho maneira melhor de justificar o meu regozijo, e peço licença para, 
sem consultar os eminentes pares, dizer que ê o regozijo do Senado ... 

o Sr. Nilo Coelho- PC::rffiite V. Ex• um aparte, Senador Paulo Brossard? 

O SR. PAULO BROSSARD- Tenho a honra de ouvir o Uder do Go

verno. 

O Sr. Nilo Coelho- Em nome da Maioria, associo-me às manifestações 
de regozijo de V. Ex-!' pela Ol!-torga ao eminente companheiro Nelson Carnei
ro, da "Medalha -Teixeira de Freitas", do Instituto dos Advogados Brasilei
ros. Sem dúvida, é um mérito que S. Ex~ vai receber no coroamento da sua 
vida pública, e de que todos nós pa-rtícipamos, e o participamos com Or-gulho, 
porque, se há um nome que enaltece, que engrandece esta Casa, é, sem nenhti
riia dúvida, o de Nelson Carneiro. Conheci Nelson Carneiro nos idos da mi
nha mocidade, no ardor das lutas da juventude, na vida acadêmica _çia Bahia, 
quand'o ele sofria nOs- combates de uma democracia que era quase impossível 

_de ser alcançada, nos períodos da ditadura. Posso dar testemunho da bravu
ra, da coragem de Nelson Carneiro, sobretudo da coragem de ter qeixado a 
Bahia para viver no Rio de Janeiro, onde teve grande acolhida, para a sua in
teligência e sua projeção. Portanto, em nome ~a Maioria, associo-me à mani
festação que V. Ex-!' em boa hora proclama a esta Casa sem dúvida, o Senado 
terá outra oportunidade para exaltar este mérito a que tanto faz jus Nelson 
Carneiro. 

O SR. PAULO BROSSARD - Agradeço as palavras do eminente Se
nador Nilo Coelho, que, em nome da Maioria do Senado, adere à homena
gem que estava eu prestando ao Senador Nelson Carneiro. 

Aliâs, antes mesmo de -ouvir o aparte de S. Exf., eu me aventurei a dizer 
que me achava quase que autorizado a falar em nome da Casa, tanto essa ho

_menagem enE!:ltecC o próprio ~enado Fe-deral. 

O Sr. Hel~·ídio Nunes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD- f: com prazer que ouço o nobre Repre
sentante do Piauí. 

O Sr. Heb•ídio Nunes- Eminente Senador e Professor Paulo Brossard, 
es-tou absolutamente convencido, e daí o sentido da minha brevíssima inter
Venção, de que o Senador Nelsõri-C3.rneirQ, pelos serviços prestados à Câma-
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ra dos Deputados e ao Senado Federal, constitui hoje um patr1mônio -do 
Congresso Nacional. 

O SR. PAULO BROSSARD - MujJo bem! 
Sr. Presidente, poderia demorar-me na apreciação da rica personalidade 

do Senador Nelson Carneiro, poderia aludir ao número e_ ao valor dos seus 
trabalhos jurídicos, poderia mencionar o vulto e a significiçãõ das suas ini
ciativas parlamentares, mas não direi palavra sobre isto porq.~e me parece ab
solutamente desnecessário dizer dos méritos de Nelson Carne_iro. Há porém 
um aspecto que este não resisto a mencionar porque ele diz tudo o que eu po
deria dizer. Vou ler o nome dos jurisconsultos que_receberam a ~'Medalha 
Teixeira de Freitas", para que o Senado veja a companhia em que o Sr. Nel
son Carneiro foi colocado pelo Instituto dos_ Advogados Brasileiros. 

Vou fazer a leitura sem comentários, Sr. Presidente: 
Criada, em 1929_, por iniciativa de Levi Carneiro, a Medalha Teixeira- de 

Freitas até hoje foi outorgada aos seguintes juristas.: Clovis Bevítácqua, 1929; 
J.X. Carvalho de Mendonça, 1930; Edmundo Lins, 1935; Eduardo Espínola, 
1936; Levi Carneiro, r937; Miguel Seabra Fagundes, 1951; Carlos Maximilia
no, 1952; Waldemar Martins Ferreira, 1955; Orozimbo Nonato, 1956; Nelson 
Hungria, 1957; Haroldo Valladão, 1958; Sampaio Dória, 1959; Pontes de Mi
randa, 1960; Caio_ Mário da Silva Pereira, 1961; Trajano d_e Mjr~nda Valver
de, 1962; José Carlos de Mattos Peixoto, J9Q3; Roberto Lyra, 1966; Rui Cir
ne Lima, 1967; Miguel Reale, 1968; Themistocles Brandão Cavalcante, 1969; 
Délio Maranhão, 1970; Silvio A. B. Meira, 1971; H. Sobral Pinto, 1973; Or
lando Gomes, 1974; João de Oliveira Filho, 1975; Afonso Arinos de Mello 
Franco, 1976; Lourival Villanova, 1977; Otto de Andrade Gil, 1978; José Fre
derico Marques, 1979; Clovis Ramalhete, 1980 e Egas Dirceu Moniz de Ara
gão, 1981. 

A estes nomes ilustríssimos, eminentissimos, sapientíssimos, homens que 
honraram e honram a cultura brasileira, a esses nomes é agora agregado, para 
regozijo nosS_o, ó nome de Nelson Carneiro. 

O Sr. Afoacyr Duarte- V. Ex~ me permite um aparte? 

O Sr. Luiz Viana - V, Ex• me permite um aparte7 

O SR. PAULO BROSSARD- SeV. Ex• me permitir, darei preferência 
à Bahia, terra do homenageado. 

O Sr. Luiz Viana- Talvez o que võu falar, acho poder falar em nome da 
Bahia, que sei que estájubilosa, está em festa, vendo recair num filho tão ilus
tre, e eu diria tão amado, corno é o nobre Senador Nelson Carneiro, esta ex
traordinária honraria. 

O SR. PAULO BROSSARD - Extraordinária! 

O Sr. Luiz V[ana- Extraordinária, rara. Pela lista cjue V. Ex'~- acaba de 
ler, vê-se quanto é difícil, ou como são poucos os'q"ue alcançaram essa meda
lha, que traz justamente o_ nome do grandejuríst~ balanõ, eu não diria de um 
grandejuri~t~_h_mas do grandejuri§la, o grande civilístã biiiíirio; Teixdrã. de 
Freitas. Quer dizer, eu secundo V. Ex• para me COn-gratular pelas palavras 
que profere e para assegurar a V. Ex• que a Bahia estájubilosa pela distinção 
concedida ao Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PAULO BROSSARD- Veja V. Ex•, Sr. Presidente, que errado 
não andava eu quando, de início, disse que abandonava um critério por mim 
seguido, de não fazer intervenções- coril endereÇo peSSO-al, porque aqui, neste 
caso, realmente, o endereço pessoal talvez não seja o prevalente. É a impor
tância que eu diria até de institucional, de gremial, que tem este laurel, insigne 
laurel, que leva o nome de Teixeira de Freitas. 

Disse o nobre Senador Luiz Viana que não se referia a um jurista, mas ao 
jurista Teixeira de Freitas. Realmente Teixeira de Freitas -é um caso a p8.rte 
no universo jurídico brasileiro. 

Ruy Cirne Lima, que por sinal recebeu a Medalha Teixeira de Freitas
há pouco li seu nome-- Ruy Cirne Lima, dizia que Teixeira de Freitas não 
teve superior no mundo, ao seu tempo, comparando Teixeira de Freitas ao 
gênio ju-rfdico de Savigny. Teixeira de Freitas foi, antes e acima de tudo, um 
extraordinário criador. 

Sílvio Meira dedicou a Teíxeira de Freitas um livro notãvel, livro que é 
um verdadeiro monumento~ Teixeira de Freitas, qife nunca saiu do Brasil, su
ponho _e_u _-:-- aliás, saiu. 

O Sr. Luiz Viana - (Fora do microfone) 

O SR. PAULO BROSSARD.- Eu disse que nunca saiu do Brasil no 
sentido de que nunca teve oportunidade de freqüentar os grandes centros uni
versitários do mundo. Quer dizer, foi seu poder mental que lhe permitiu ela-

borar o trabalho verdadeiramente prodigioso, que veio a preparar a codifi
cação civil no Brasil. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex'.' uma obsrvação? 

O SR. PAULO BROSSARD ~Ele não foi realmente o autor do Código 
Civil. Mas, nãO tendo sido, ele foi aquele que se pode dizer que possibilitou a 
codificação civil no Brasil, porque ele pôs ordem no caos, que era toda a legis
lação extravagante, os usos, os costumes, os avisos, os assentos da Casa de 
Suplicação e tudo mais que se_ tinha agregado, eu diria aluvionalmente, às or
denações filipinas. 

Eu disse, há instantes, que ele não tinha saído do Brasil. Ele saiu doBr-a
sil, magoado, desgostoso, torturado. Ele che_gou a se estabelecer em Buenos 
Aires e depois andou por Montevidéu. Ele chegou a pensar em advogar em 
Buenos Aires, Buenos Aires ciue acolheu seu esbuço para fazer, com base nele, 
o Código Civil Argentino. 

O Sr. Benedito Ferreira- Se não estou mal informado, ele teria compe
tido à Câmara dos Deputados na época, ii um concurso, adotando de Clóvís .. 

O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex• está equivovado. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex!! vai me sOcorrer, porque a informação 
que eu teria ... 

O SR. PAULO BROSSARD -V. Ex• está equivocado, porque o traba
lho de Teixeira de Freitas é _ _anterior, ou quase, ao nascimento de Clóvis. Tei
xeira de Freitas elaborou a Consolidação das Leis Civis, o esboço, quando era 
Min-istro da Justiça o Sef!ador Nabuco de Araújo, em 1859. 

O Sr. Benetitõ Fi!rreira-- Mas a Argentin-a não <idotou o Código de au
toria dele? 

O SR. PAULO BROSSARD- Velez Sarsfield se serviu do esboço de 
TefxeTrade Freitas para ela.borar o projeto de Código Civil Argentino. Antes, 
aliás, de que o mestre Clóvis, o pfimeiro por sinal a receber a medalha T eixei
ra de Freitas, do Iristituto, viesse a apresentar o seu projeto do Código Civil, 
fato que ocorreu no Governo Campos Salles, quando era Ministro da Justiça 
Epitácio Pessoa, e nOto que ainbos andaram por esta Casa. 

O Sr. BeneditO Ferreira- Muito obrigado pelo esclarecimento. 

O Sr. A-foacyr Duarte- Permite V. Ex• .um aparte? 

O SR. PAULO _BROSSARD- Vou encerrar, Sr. Presidente, mas não 
quero me privar, e à Casa, de ouvir a voz do representante do Rio Grande do 
Norte. 

O Sr .. Moacyr Duarte- V. Ex~ foi exlremamente justo quando conferiu 
à Bahia e ao erriinente Senador Luiz Vjana... •. ~-

O Sr. LiJiz Viana_.:._--Obrigad_o a V. Exil 

O Sr. Moacyr Duarte- ... a prioridade no privilégio de_aparteá-lo. Ape
nas, apesar de o Senador Nelson Carneiro haver nascido na Bahia, norte-rio
grandenses, nos orgulhamos muito por ele ser ligado àquele Estado e às pes
soas que nele nasceram pelos laços do carinho e da- afet_ividad_e. Permita-me, 
ainda aparteando V. Ex11, aperias dizer que todas as honras, todas as honra
rias que estão sendo tributadas ao eminente representante do Estado do Rio 
ainda são poucas e pequenas. para corresponderem ao seu merecimento e a 
sua grandeza. 

A Sr'! Duke Braga- Muito bem! 

O Sr. Moacyr Duarte- Permita-me ainda adiantar que todos os lauréis 
e todas as homenagens que hoje ornamentam a fronte do eminente Senador 
Nelson Ca_rneiro nada mais significam do que um preito de reconhc:cimento 
às suas iriescondíveis virtudes cívicas e às sua_s proclamadas virtudes morais 
que tanto o dignificam, Cpie -tanto o enobrecem. Com estas minhas palavras, 
desejo apenas prestar o meu depoimento quanto à admiração q~e tenho pelo 
Senador Nelson Carneiro, que faz jus a todas as homenagens prestadas por 
esta Casa e por quaisquer outras instituições; qtier nacioilais, quer fora dos li
mites das fronteiras do ri osso País. Muito obrigado a_ V. _Ex~ (Palmas.) 

O SR. PAULO BROSSARD ,...-Sr. Presidente, encerro a minha inter
venção, congratulando-me com o Senado pelo que a ele também toca, ainda 
que reflexamente, da homenagem que o Instituto dos Advogados Brasileiros 
viiri-cie prestar a Nelson Carnelro; conferindo-lhe o inais alto laurel que po~ 
deria fazê-lo: a Medalha Teixeira de Freitas. (1\fuito bem! Palmas.) 

• 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE 2·9-82 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE, 

O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia O segUinte--discurso.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, V. Ex• me pega de surpresa, porque era meu propósito fa
lar, hoje, acerca do programa que o PMDB lançou, ontem, e que foi objeto de 
críticaS por parte do Senador José Uns. O livro estáeril-nlãõS-dO íluStre Presi
dente José Sarney, que, sem qualquer intenção, levou-o por alguns momen
tos ... 

O Sr. Pedro Simon - Ele queria aprender. 

O SR. LEITE CHAVES - -... e eu nãQ_ Q_ tenho mais para discurso . 

O sr. Pedro Simon - Se ele levou para aprender, foi bOm. 

O SR. LEITE CHAVES- Acredito que sim. Tenho certeza que S. Ex• 
vai fazer sohre o livro reOexões melhores do que fizeram ontem o ilustre Se
nador José Uns, da tribuna do Senado, e o_ Ministro do Planejamento, o Sr. 
Delfim Netto. 

O Sr. Pedro Simon- O Senador José Uns, eu tenho certeza que foi ler. 

O SR. LEITE CHAVES -_Sr. Presidente, Srs. Senadores, como V. Ex•s 
tiveram conhecimento, o PMDB ontem concluiu uma reunião com todos os 
seus candidatos a GoVernadores de Estado e Senadores_, Quem teve a oportu
nidade de assistir aos nossos- encOntros, saíia com a convkção de estar assis
tindo a uma manifestação de alguma coisa nova qUe su-rge n·este Pa1s, com 
forma e fundo de partido e não maiS de frente, que é o Partido do Movim_ento 
Democrático Brasileiro. 

Convenceram.;se os nossos convidados de que somos realmente uma al
ternativa, uma esperança para este País. Homens dos mais diverSos m.aiízes e 
níveis culturais assumiram compromissos de um encontro histórico, para 
uma alternativa democrática no BrasiL 

Naquele instante houve a proclamação dos governadores, sintetizada o 
pronunciamento do nosso Presidente, Ulysses Guimarães. O "Sr. Ulysses GUi
marães, cada vez mais, recebe e merece os aplausos nacionais, es_se homem de 
extrema sabedoria política que, por alguns,- foi condenado por uma longa 
permanência no comando do nosso Partido. Hoje, S. Ex• é visto como uma 
necessidade de hábil comando partidário e de unidade. Foi também difundi
do~ Sr. Presidente, um livro chamado .. Esperança e Mudança", elaborado de 
maneira sintética, por técnicos; mas sob o apanãgio da inspiração política; 
oferecendo plano e alternativas de Governo. Esse livro que não foi lido; foi 
tratado com deboche pelo nobre Líder do Governo~ bntenl, em Plenário. 

Sr. Presidente, o Sr. Senador José Uns, como disse ontem, é o que em in
glês se chama suave. É um homem terrível, S. Ex• se in-sinua, S. Ex• não fere, 
não afronta, mas sabe destruir com_surpreendente habilidade. Não admite 
que, graciosamente, pudesse tratar com tamanho desdém programa daquela 
natureza - sobretudo por quem não o leu. 

O Sr. José Lins - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- E o Sr. Senador José Lins é um homem sério. 
Como é que S. Ex• poderia comentar um programa de Governo, num discur
so de cinco minutos, contido em livro que havia sido lançado antes, com a an
tecedência de uma hora e S. Ex• havia passado toda a tarde cooptando aqui, 
Senadores, para votar os empréstimos de São Paulo e de Mato Grosso? 

O Si. José Lins - Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES.~ Corno é_ que um Senador que tem um nome a 
preservar, e que foi Presidente da SUDENE, vem fazer graciosidade da tribu~ 
na do Senado? 

Sr. Presidente, ontem, a minha resposta foi apenas dizer o seguinte: O 
PMDB no Governo poderia nada fazer mas uma coisa ele faria: reComprar o 
Brasil, que o regime de 64 vendeu. E eu lia, ontem, uma relação de firmas es
trangeiras, detentoras de grande parte da Amazônia brasileira. Tudo isso, à 
custa das facilidades, do estímulo criado por esse Governo alienante que des
de 64 tomou conta do poder! Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. José Lins- O que me surpreende, Senador Leite Chaves, é a facili
dade com que V. Ex• superfic1aliza a crítica que fii:-ao" documento do PMDB. 
O documento é frágil. 1: de uma fragilidade que impressiona. Tenho a impres
são de que V. Ex• não o leu e que não o aprovou. Porque V. Ex• é um homem 
inteligente, tem uma grande experiêricia parlamentar e suficiente experiência 
política. Eu tenho absoluta certeza de que V. Ex• não_ concordaria com o que 

está ali escrito, inclusive quanto ao Nordeste. O seu Estado pobre lá está cita
do na abrangência da pobre Região a que pertence. O PMDB simplesmente 
promete rever os nossos projetes mais significativos. O Governo está gastan
do dinheiro com eles? Ora, nobre Senador, com todas aquelas dificuldades, 
com toda a necessidade que o PMDB tem de mostrar uma imagem política 
razoãvel à Região, o PMDB, conscientemente, não iria aprovar isso. Jogar 
em prioridades a criação de mariscos, em beira de praia, jogar em prioridade 
o--reprocessamento de papel velho. Evidentemente, nobre Senador, isso pare
ce brincadeira. V. Ex' procura contestar-me, está certo. Entretanto, seria me~ 
lho r que V. Ex' lesse com cuidado e fizesse uma anãlise consciente, porque 
aquele documento não irá ajudar em nada o PMDB. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, veja V. Ex' a que ele s.e a teve: 
ao secundário do programa, que nãO deixa -por sinal de ser matéria importan
te entre os países civilizados. 

O Sr. José Lins- Secundário! O Nordeste não é secundário, nobre Se
nador, absolutamente! 

~O SR. LEITE CHAVES- Não; é questão do desperdício. V. Ex• disse 
criar camarões, criar peixes mrm pafs em que falta proteína. Veja V. Ex• como 
procedem os pafses civillzados do mundo. Veja, Sr. Presidente, a confissão do 
desastre da política eStá riíssO. Ulhem aí o subdesenvolvido. Sabe qual a dife
rença de um subdesenvolvido, em relação a um povo políticarriente evoluído? 
O .subdesenvolvido, Sr. Presidente, faz Itaipu, nem que a Nação vá para a mi
séria! Faz prédios suntuosos para aposição da placa do Ministro, do Presi
dente; faz loucuras com o dinheiro do povo. Isso é característico de um país 
subdesenvolvido .. 

O SI'_._ José_!.~.ins - Mas por que logo no Nordeste, nobre Senador? 

O SR. LEITE CHAVES- O que e fundamental, a contenção do des
perdício, o subdesenvolvido não vê. 

O Sr. Pedro Simon - Ele faz o castelão. 

O SR. LEITE CHAVES- Ele faz o castelão; ele faz loucuras; faz duas 
vezes a ponte Rio-Nherói; faZ estradas inúteis, conquanto que sejam as maio~ 
res do murid6; faz ltaipu, que foi um"a !oucura. Hoje é irremissível! Faz toda 
sorte de loucura . 

O Sr. José Lins - Mas no Nordeste não! 

OSR. LEITE CHAVES- Mas eliminar a fome do povo, criar peixe ou· 
dar orientação para alimentar um povo subnutrido, nada o fazem! Vejam o 
que fazem oS militares da América Latina- e não são diferentes dos do Bra~ 
si! -:- fazem os maiores absurdos do mundo, nem que afundem o país. Isso é 
característico do subdesenvolvido. 

Muitos de V. Ex"sjã estiveram em Munique, na Alemanha. V. Ex•s vêem 
como é que o pref~ito administra Munique. Vejam a diferença de um prefeito 
de uma cidade civilizada e dos desastrados prefeitos que temos no Brasil. Fa
zem negóCio de louco. 

Lá no Paraná, agora, com o dinheiro emprestado daqui- um bilhão de 
dólares-, o então Governador Ney Braga deu dinheiro para prefeitos que fi
zessem o seguinte: fontes luminosas em cidades em que, não hã água, uma ilu
minação que nem em' Paris- se encontra. Um dia eu passei numa cidade cha
mada Chambrê, às 11 horas, vi uma iluminação que me espantou. Eu nunca 
vi iluminaçãO daquela. E sabem o que vi debaixo dos posteS? Famílias de 
bóias~frías, famintas e friorentas. AqUela iluminação fértil servia apenas para 
isso. Lá havia uma placa quase da altura do poste com o nome do Governa
dor Ney Braga, o qual obteve empréstimos externos, dos quais não prestou 
contas a esta Casa, para fazer coiSas faraónicas conquanto que tivesse b seu 
nome. Então, o que eles querem fazer é isso_. O subdesenvolvido não leva em 
consideração -o- povo. 

O_ Governf?, Senador José Lins, é julgado histQriçamente pela qualidade 
de Vida que dá ao seu povo, mas não é com essa loucura que está sendo feita 
pelo Governo, tomando empréstimos a todó custo para fazer sandices, deixar 
o povo na situação da mais extrema miséria._ Ninguém consegue estudar neste 
país e não consegue se alimentar. O Sujeito não cOnsegue pagar aluguel de ca
sa. As casas do BNH não podem ser alcançadas em quitação pelo pagamento 
das prestações. E V. Ex• vem criticar um documento destes! 

Não me quero ater às críticas de V. Ex• feitas em um discurso de reduzi
da proporção. Aliás, isso rião fica bem para um líder do porte de V. Ex• Além 
de ser escrito, o negócio só teve a finalidade de nos debochai-. 

Quero me referir é à entrevista de Delfim Netto, hoje. Essa é ridícula, ê 
ofensiva. Até me dou com S. Ex•, mas ele hoje Ql_Ostrou que realmente não 
tem consideração por coisa alguma! Ele debocha de todos, de tudo, debocha 
do País, debocha do povo, debocha dos nossos problemas! 
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O Sr. José Lins- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Ouço V. Ex• 

O Sr. José Lins- V, Ex' certamente leu a entrevista do Ministro Delfim 
Netto. V. Ex' pode considerá-la crítica, -contundente, mas o que ali se diz em 
matéria de análise do documento é irrefutável. Apenas ali estâ misturãda a in
teligência, a percuciência e a Capacidade de anãlise do Ministro Delfim com a 
ironia que o documento merece. Na verdade, a crítica estã muito bem feita e o 
Ministro merece realmente os elogios pela entrevista que fez. 

O Sr. Pedro Simon - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Poi! não. 

O Sr. Pedro Simon - Acho um aspecto importante. O plano alternativo 
do Governo, apresentado pelo PMDB, mereceu uma crítica contundente do 
Ministro Delfim Netto. Pior se não houvesse nenhuma manifestação, se ele 
não tivesse falado nada, Significaria que o docum_e_nto nada significaria. Ele, 
no entanto, se manifestou numa longa entrevista sobre o documento. Não se 
atiram pedras em árvore que não tem frutos. Se ele achasse que o documento 
não tinha nenhum significado, ele não perderia uma tarde dando entrevista 
sobre o mesmo. Ponto número 2: ele é radicalmente contra o documento~ 
acha que o noss_o moQ.elo está todo errado._ A Nação inteira, a começar pelos 
Líderes do _PDS, os Governadores, estiveram aqui pedind_o a demissão do Sr. 
Delfim Netto~ A Nação inteira é contra o Sr. Delfim Netto. Ora, se o Sr. Del
fim Netto é contra o documento, se a Nação inteira ê contra o Sr. Delfim 
Netto, me parece que já não estamos em má _companhia. 

O Sr. José Uns - V. Ex' se engana. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, uma entrevista superfici31, de
bochada. Aliás, S. Ex' não se comportou fora do .s~u biotipo. Os Srs. Senadow 
res conhecem a Psicologia e, por certo, a escala de Kretschmer. Kretschmer 
elaborou uma escala, pela qual cada homem se çomporta na vida de acordo 
com o seu biotipo. Então, temos: o acondoplástico, o displástico, o Pícnico e 
o leptossômico. O leptossômico é aquela pessoa magra, severa. Cãda tipo, 
numa atiVídade da vida, comporta-se de uma determinada forma. Por exem
plo, na literatura:· Balzac escrevia elegantemente, mas superficialmente era 
um pícnico. Flaubert, que era um leptossômic_o para escrever Stilanibo, v_erti
calizava. Reconstituiu Cartago nos seus menores detalhes. Na política, tam
bém têm comportamento diferen-CiadO. Getúlio Vargas era uni pícnico: não 
tinha inimigos. Perseguia, mas depois se refazia erri sua a.mfiad_e. O leptossô
mico é radical, é odiento- é o Khomeini; não perdoa. Então, o Delfim Net
to, é um pícnico. Quer dizer, não se incomodou com o documentc;>; nem o leu. 
Ele ouviu falar do documento, aí começou _a fazer jo_gadas,_ ~izendo que hoje 
o grande esporte nacional é criticar Delfim N etto. Mas não. disse náda sobre o 
nosso documento. Agora, fica uma fera_ qUando _se fala. nos empréstimos. 
Todo inundo sabe da vinculação pelo menÕs afetiva" de S_._ EX'-cõhl os grandeS 
banqueiros internacionais. O que os bancos mais temem é a_qu~lo que o M~?'i
co chegou a fazer: o reescalonamento da sua dívida. Eirl_l~81, eujã escrevia 
um artigo na Folha de S. Paulo, dizendo ql'e o reescalonamento seria- a única 
alternativa? E não há alter_natiya para o País a não ser o rees~alonamento. 
Mas o Sr. Delfim Netto, vinculado_ aos grandes banqueiros internacionais, 
vende o País, mas jamais afrasa o pagamento de uma prestação para não 
ofender os banqueiros que lhe são amigos. O pavor deles é esse. O PMDB, no 
poder, a primeira coisa que faria seria o seguinte: reescalonar a dívida. Nós 
honraremos a dívida, nós a pagaremos, mas não desta forma. 80% das expor· 
tações brasHei_ras estão se destinando ao pagamento desta monstruosidade 
que se chama dívida externª-· E V. Ex.fs sab~m para que esses empréstimos fo
ram tomados? Para a realização de loucuras que o Senador J~)Sé; Uns _a_çha 
correto porque são coisas grandes em cimento e se coloca placa com o_ !?-<?me 
dos governadores e ministros. Eu asseguro a V. Ex'S que se houvesse cria
tórios íctiológicos, como foi" sugerido, fontes de alimentos; COntenção de des-: 
perdícios, nós não estaríamos devendo isso. Mas, o líder -~-e insur-giu con~ra o 
nosso programa porque ele pregou o quê? Moderação. Çioverna-se um país 
como se governa uma cidade; governa-se uma cidade c.omo se governa uma 
casa. Qual é a grande donawde-~sa? i:: a que co_n~titui. dívidas- para fazer 
monstruosidades ou é aquela que é capã.z de esiabeiecer padrões de econo
mia? Como é que ·um país que teni essa fábula de dívida continua __ a 
íncrementâwla ... 

O .Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador, V. Ex' é um democrata ... 

O SR. LEITE CHAVES- Eu jâ sei sobre o que V, Ex• vai falar e eu 
quero reservar para o finaL 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex• está fazendo um monólogo. 

O SR. LEITE CHAVES - l'or favor. V. Ex• está muito preocupado é 
com o g_ado lã de Goiás, com o seu frigorífico". O que V. Ex' quer é diminuir a 
importância do meu discurso. Eu conheço V-. Ex' não é de agora. 

O Sr: Benedito Ferr~lra - V. Ex' não seja grosseiro. 

O SR. LEITE CHAVES- V. Ex' quer diminuir a expressão do meu dis
curso. 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex' está sendo grosseiro, gratuitamente, 
com seu colega. 

O SR. LEITE CHAVES- Daqui a pouco vou-lhe dar o aparte e tenho 
certeza que V. Ex• quer debochar da seriedade do. nosso discurso. 

O Sr. Benedito Ferreira_- Y. Pt' não está se_K?-do sârio. 

O SR. LEITE CHAVES- v: Ex•, não podendo defender Delfim Net-
to ... 

O Sr. Benedito Ferreira- V, Ex' está injuriando. Gente séria não inju
ria; é o que V. Ex' está fazendo. Onde a seriedade de V. Ex'? 

O SR. LEITE CHAVES- Daqui a pouco darei o aparte a V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira-- V. Ex• vai fazer então um monólogo, não vai 
me conceder o aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Daqui a pouco .. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me agride gratuitamente quando eu lhe 
solicito _um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES-_ fVI_as eu s~i com_que intenção V. Ex~_quer_dar 
o aparte. 

O Sr. Benedito Ferreira -Não, é porque V. Ex• é grosseiro, é agressi-
VQ ••• 

O SR. LEITE CHAVES - Eu o conheço há oito anos. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex' é useiro e vezeiro nesta Casa- p~rdoe 

V. Ex• - em fazer discurso e "depói~. retirar ~o d~scurso _as injúria_s cometid_as 
em seu discurso. E eu queria poupar V. Êx' 'de Tã.zer isto noVamente, porque 
V. Ex~ acâba -de injuriar gravemente S. EXf o Ministro Delfini Netto. Então, 
queria colaborar com V. Ex• para poÚpar-Ihe de ter que ir à Taquigrafia mo
difiCar õ seu disCi.iiso-; porque V. Ex•, des"avisádamenfe, injuriOu gravemente 
o Ministro Delfim NettO, quindo acusou um Ministro de Estado do Brasil de 
ser vinculado a bancos estrangeiros. 

O SR. LEITE CHAVES,.... V. Ex• pode dar exemplo de algum aparte 
que tenha eu retirado, nesta CasaZ 

O Sr. Benedito Ferreira - Oh! Mas o que é isto, Excelência? 

·o SR. LEITE CHAVES- V. Ex• é capaz de dizer isto? Quando foi? 

O Sr. Benedito Ferreira- Não ê aparte, é discurso de V. Ex' Foi na épo-
ca do AI-5, e toda a Casa tem conhecimento" disso. 

O SR. LEITE CHA \'ES- Agora,en!ão, vamos contar toda a verdade, 
já _que existe liberdad.e, porque na época havia receio. Quem foi que me tirou 
o aparte? Foi o Presidente Magalhães Pinto: saiu um aparte meu deste tama
nho. Quando mataram um jornalista~ Ex's, a única v-oz que se levantou neste 
plenário fofa minha, e eu ·dizia q-ue as Forças Armadas são uma instituição 
séria que estava acima doS interesses de Partidos, que elas não poderiam ser 
utilizadas na repressão. Escutem V. Ex's, para ouvirem a verdade, agora: di
zia que para isso havia a Polícia Federal, e que sendo forças sérias tinham que 
se dedicar à Pátria. Eu dizia que nem Hitler usara suas corporações na repres
são, ele ciiara a s·s e a vestiu de negr9 p_af3~não córitproinet~la. Saiu esse mo
dCsto aparte. Havia um jornalista assassinado: Wlati_emir Herzog. Os milita
res procuraram desviar as vistas disso; estava havendo um choque na época 
entre- a· Presidente Geisel e o Miriistro do- Exérci'tó, Frota; criaram um tre
mendo caso nesta Cisa. Sab_e como desmOr~lizaram e~ta Casa'? Esse apaite 
foi publicado. O Presideilte do Congresso, à êpOca o Senador Magalhães Pin
to, recolheu todo o Diàri'o~do Coiigresso para que não saísse esse aparte. Quer 
dizer, desmoraiizaram este Congiesso. 

O Sr. Benedito Ferreira- E não foi a pedido de V. Ex'? 

O SR. LEITE CHAVES- O Presidente Geisel mandou. Ele disse ao 
Presidente do COngresso: O Sr. vã e recolha. O Presidente do Congresso saiu 
de porta em porta, nus gabinetes, recolhendo _Q Diária. Aí. como havia um 
choque entre o Presidente Geisel e o _MiniStro do Exército - e queriam a 
sobrevivência de Geisel, nós nos entendemos e fiz um esclarecimento em ple-
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nário dizendo que o que eu dissera não foí aqUilO. EritãO, eles fizeram alarde: 
retratação! Jornal algum deste País publicou algo acerca deste aparte e do re
colhimento do Diário do Congresso. Sabem por quê? Porque o Ministro Ar
mando Falcão telefonou até para o O Estado de S. PaUlo. dizendo: Os Srs. 
não publiquem nada. E não saiu nada. V. Ex•s sabem quem publicou o meu 
aparte? O New York Times, O Los Angeles Timis-,-e OUtrosjOfnais dó mundo. 
Sabem onde está isso? Num livro meu chamado "Por um Amanhã de Jus
tiça". Então, vem um desses elementos aí, que viu ser d CongreSso desmorali
zado, sabe a jogada que houve- porque as ditaduras dão a versão que que
rem- e vem jogar isso-contra mim. Leia o meu livro, nobre Senador Benedi
to Ferreira. Esta Casa é que foí desmoralizada, reColhendo o Diário do Con
gresso. O Presidente saiu, diminuído em seu cargo, recolhendo o Diário do 
Congresso . 

V. Ex~ leia o meu livro, página 187, por uma questão de justiça. Vou-lhe 
mandar um exemplar. Esta Casa é que foi desmoralizada. V. Ex• sempre foi o 
sustentáculo desse estado de violência, um dos _maiores conservadores desta 
Casa, nunca fez um discurso que não fosse uma página de reação e de vergo
nha. 

O Sr. Dirceu Cardoso -Agora, ofendeu. 

O Sr. Benedito Ferreira - A minha reação ... 

O SR. LEITE CHAVES- Não há homem que me amedronte, nem que 
me corrompe. Eu estou cumprindo não é o mandato, eu cumpro destino. Veja 
nos Anais, esta Ca'Sci. é que fol desmoralizada. E por quem ela foi desmorali
zada? Foi desmoralizada pelos militares, que disseram: tem que recolher tu~ 
do. Antes de Magalhães Pinto receber o DiáiiO-do Congresso; ·o Frota já esta~ 
va com o Diário do Congresso nas mãos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nobre Senador, eu peço a V. 
Ex~ um pouco mais de moderação, porque senão estaremos ferindo o Regi
mento. 

O Sr. José Lins- Não são os militares, nobre Senador, que desmorali~ 
zaram esta Casa, é esse tipo de discurso que a desmoraliza. 

O Sr. Pedro Simon- É estranho que o Senador Benedito Ferreira, três 
anos depois, venha revolver um assunto que não me parece oportuno serre
lembrado. Parece-me que o Senador Benedito Ferreira tem capactdade para 
entrar no debate sem tentar reviver velhas. coisas. Estranho muito é a posição 
do Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Pedro Simon, V. Ex• está sen
do injusto. Eu fui agredido. Quando pedi um aparte, S. Ex• disse que eu esta
va pensando em bois, pejorativamente. O nobre Senador Leite Chaves foi 
grosseiro, foi agressivo. E não acredito que V. Ex~ acoberte esse tipo de coisa, 
nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. José Lins- Aliás, nobre Senador Benedito Ferreira, a OpoSiçJo é 
pródiga nisso: gosta de criticar, mas não gosta de críticas. 

O Sr. Benedito Ferreira- Eu pedi um aparte c fui debochado pelo Sena
dor Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES- Isto consta do meu livro e lamento que o ex
terior- e o meu livro comprova - conht!-cia mais da rCaiidade- que ocorria 
na época do que nós no Brasil. Prova que a verdade dos regimes ditatoriais 
são as verdades que convém aos ditadores. 

O Sr. Benedito Ferreira- Eu sou leigo em Direito, mas quando decla~ 
ração cm causa própria constitui prova? 

O SR. LEITE CHAVES- Mas no meu livro estão as prova5, estão ·in
clusive as reportagens, no original em inglês. 

O Sr. Benedito Ferreira - Eu não sou sequer inícíado cm ciência JUrídi
ca, mas permita-me V, Ex• que, como leigo, insista com V. Ex": desde quando 
declarações próprias, em favor de si próprio, constituem prova em juízo? 

O SR. LEITE CHAVES - Mas se eles não forem contestados e se as 
evidências os comprovarem, os fatos notórios dispensam provas. V. Ex~ nega 
que, no Congresso, quem recolheu o Diário do Congresso foi o Presidente? V. 
Ex• nega que o Diário do Congresso foi recolhido porque continha o meu 
aparte, e outro foi impre:;;;so igual, sem meu aparte? V. Ex~ acha que isso é de~ 
claração minha? V. Ex~ quer que eu mostre os dois jornais? V. Ex• nega que 
foi por determinação presidencial que se fez isto? 

O Sr. Benedito Ferreira- A pedido de V. Ex~! -

O SR. LEITE CHAVES - Pedido meu?! 

O Sr. Ah>.mndre Costa-(Fora do microfone.)- Não foi. 

O SR. LEITE CHAVES-- Como é que V. Ex• diz uma indignidade des
tas! E assim que V. Ex~ quer merecer aparte? 

Então, Sr. Presidente, o_documento do PMDB ê um documento sério, é 
um documento sintétíCo,--riâo é Uffi àOct..imentó de ·um Partido, é um docu
riiento da Nação braSffeira, de cjU:e nôs SOn1oS repr6sentai1tes, Com base -nas 
necessidades reais, porque o povo é uma grande fonte de ensinamentos. 
Grande parte dos nossos projetes aqui surgiu ou sUrge de sugestões -popula-:. 
rcs_. O mandato popular é uma coisa extraordinária, enriquece uma vida. 

EStaffios em- Camp-anha, ... e posso assegurar que muitas vezes uma suges
tão de um homem da rua vale mais, às vezes, que uma lição de sábio. O parla
~_entai Precisa ter ~- s_~nsibili~ade para transfo'rina~sas- sugestões em 
projetos~de~lei. O Governo atual não vem dessa origem popular, não tem 
compromissos com--essa origem e, pór isto, "administra fantasticamente. 

Hoje, estamos com uma dívida insuportável, com grande parte do oeste 
do País em mãos de multíri.-ãdonais, co_m os bancos ganhando fábulas. Os 
bancos nesse regime estão ganhando mais de 2.000% ao ano. Chegaram a fa
zer no B_rasil coisa q_u~ nunca ninguém fez em parte nenhuma do mundo
altúar o-Srstemã corltábil para escondei-lucro. O negócio _é tão grave no 9ci
dente, nos países subdesenvolvidos que no México, hoje, o governo nacionali
zou os bancos, porque é incompatível o sistema de ganância deles com os in
teresses nacíonais. Aqui, no Bra~il. não há uma diferença nesse sentido. En
tão, toda a economia nacional está sendo carreada para banqueiros interna
cionais. Ganha~se dinheiro neste País quem tem dinheiro, ganha dinheiro 
ql!_cm tem carteira de poupança. 

O Sr. José Lins- V. Ex'!- deve Ler cuidado. Um_grande eleitor do Estado 
do Paraná, Jaime Canet, também é banqueiro. E nem por isto é mau, nem por 
isto é ruim. 

O SR. LEITE CHAVES- Nobre Senador, V. Ex• não estã dizendo a 
verdade, não é banqueiro, é agricultor. 

O Sr. José Lins- Já não vale a pena discutir com V. Ex' 

O SR: LEITE CHAVES- Ele é representante de um grupo, num conse~ 
lho diretivo de banco. Quero dizer a V. Ex• que há muita diferença entre uma 
função que s_e exerce e um comportamento político que se toma. Por exemplo: 
Rui Barbosa e Joaquim Nabuco era o quê? Era dono de usinas, usinas escra~ 
vocratas, e ele foi o hcimerTI que -maTS -se -bateu pela libertãção dos escravos. 
Rui Barbosa foi um abolidoilista, foi um dos homens que mais lutou neste 
sentido, embora pertencesse à oligarquia da época. 

Então,_ o que vale é o sentimento. Às vezes, encontra-se um homem como 
Joaquún Nabuco, que é capaz de lutar pela libertação de escravos, sendo ele 
próprio beneTiciário dessa condição, e às vezes encontra-se um homem, que 
de uma certa forma não é um bilihardárío mas que é um cão de fila, defensor 
dOs grandes privilégios. Os tecnocratas deste País são assim, e muitos parla
mentares aqui são desta forma. Eles se tomam de tamanha subserviência que 
são defensores de uma carta com privilégios e nã? são eleitos pelo povo. 

O Sr. Dirceu Cardoso - É a oligarqufa dominante. 

O SR. LEITE CHAVES- De forma, Sr. Presidente, que é deplorável 
que o Ministro do Planejamento, sem ler o nosso documento, o tenha critica
do de maneira superficial e desdenhosa. O documento foi elaborado por téc
nicos e políticos, porque a tecnologia só isolada não salva ninguém. Outra 
coisa: não é um documento-definitivo, não trata das coordenadas _!Tlaiorcs. 
Aquilo são medidas, são sugestões culinárias para esses dias, essas situações 
ligeiras, para -essa situação de sUfoco em que nos encontramos. Aquele não é 
nosso programa, o nosso programa é. muito maiOr, o nosso programa é muito 
mais importante do que aquilo. Nós temos urna política para a questão da 
terra, política para a questão dos bancos, tratamento para as dívidas. Nós de
fendemos um regime, Sr. Presidente, em que toda mãe grávida tenha o direito 
de à luz ao filho num lugar limpo, num hospital, por mais modesta que ela se
ja. O País tem o dever de assegurar isto a um brasileiro que nasce. Sabem 
onde está na~cendo grande parte dos filhos dos brasileiros? Na miséria. Nós 
defendemos um regime que assegura a essa criança: leite, qualquer que seja o 
seu custo. Que esta criança tenha direito à escola gratuita, porque escola é de
ver ·do Estado e não de um pai de família que ganha a miséria de um salário 
mínimo. 

É do nosso programa que, qualquer que seja o custo, o homem tenha di
reito .ao trabaTho e -rio entardecer da vida, a uma aposentadoria digna, e não 
essa vergonha que se chama aposentadoria rural. 
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Sr. Presidente, estou terminando, V. Ex• já me alerta. 
Viram qual é a ap~sentadoria de um homem que passa 65 anos no cam

po? Metade de um salário mínimo. 
Há países pequenos, que eu conheço, que asseguram aos seus cidadãos 

esse direito. O Brasil, uma das maiores potencialidades do mundo não oferece 
essas conPições. E quando eu digo Brasil não digo São Paulo, nem Rio, nem 
Minas, nem mesmo o Paraná. Isso é um começo de Brasil~ isso é um ifiício. O 
grande Brasil é esse que se abre ao Oeste e que o Govern-o entregou às multi
nacionais. Ao inVés de fazer colonização entregoU às mUltinacionais, como 
mostrei aqui onteffi. Li aqui um dQcumento que apavorou, os nonies das fir
mas que são detentores de terras. só numa parte da Amazonas, GoiãS e Pará. 
Ontem; o Senador José Lin-S desCell da tribuna, iQO_P.Í_Jladamente, porque se 
apavorou. Dei os nomes das firma.s e se quiserem repitO tOdas ehis, firmas es
trangeiras que entraram aquf pelas mãos dest~ Oo~erno: 

O Sr. Henrique Santillo- Pe-~mite V._ Ex•_ um ·aParte? 

O SR. LEITE CHAVES- Ouço o meu "Líder. 
. . . 

O sr. Henrique Santillo- Apenas para dizer q~é ·./. Ex•, em-boa hor~, 
em r;tome do PMDB. está contestando o MinistrO Delfim Neüo. A meu ver. o 
Ministro Delfim Netto_ não merece resposta séria do· PMDB, contestação 
séria deste Partido, por suas tentativas galhofeir~S. Por sua falta ~e seriedade. 
Esta é a marca deste MinistrO: falta de seriedade e absOluta falta de credibili~ 
dade diante do povo brasileiro, diante de todos os setores sociais deste País. 
Este documento, como bem diz V. Ex•, foi elaborado como todo o critério 
possível por pessoas do PMDB, por grupos de companheiros do PMDB e em 
todos os setores altamente especializados e comprometidos, engajados com a 
causa do povo brasileiro. Na parte económka a: que se referiU o MinistrO Dei~ 
fim Netto, que adotou uma posição, nãO li e não gostei, essa é a Verdade, na 
parte económica, principalmente, os que elaboraram este documento, de co~ 
mum acordo com setores políticos do partido, são ho_mens do mais elevado 
respeito da Nação brasileira. Não vou citar nomes. O Sr. Ministro Detfim 
Netto os conhece e os conhece muito bem, e sabe que deve respeitá-los, pela 
seriedade com que discutem, debatem e propõem soluções para a crise brasi~ 
leira, fomentada e urdida, como bem disse V. Ex•, sob_a exclusiva rP.sponsabi~ 
!idade da ditadura, sem nenhuma participação de nenhum setor social brasi~ 
leiro, a não ser das multinacionais e dos banqueiros. Este Governo está isola:. 
do, e está em desespero. A apoiá-lo, apenas duas pilastras; o capital estrangei~ 
ro, os interesses das multinacionais e os banqueiros que se enriquecem cada 
vez mais, às custas do setor produtivo nacional. Veja bem V. Ex~ quanto exis
te de falta de seriedade neste homem. Da galhofa, da piada, do chfste, da cha
cota. Além do mais, patenteio aqui, mesmo reconhecendo desnecessário, pela 
postura de V. Ex•, minha inteira solidariedade a V. Ex• no episódio que acaba 
de ser referido neste Plenário, porque eu também, como brasileiro, tanto 
quanto milhões de outros, sofri na carne os aguilhões da ditadura, da repres
são violenta, a mais nojenta e pegajosa qUe já tivemOS na História deste País. 
Não foram poucos os que, podendo utilizar-se das tribunas, as utilizaram 
para defender a hediondez do regime que a sociedade brasileira, graças a 
Deus e à sua luta, começa a romper, começa a superar. Agradeço-lhe. V. Ex~ 
merece os agradecimentos do Partido e a solidariedade deste seu Partido, que 
é o PMDB. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Nobre Senador Henrique Santillo, o aparte 
de V. Ex~ dá dimensão a este meu discurso e mostra que usamos de acerto 
quando o escolhemos como nosso Vice~Líder de Bancada. 

Ouço o nobre Senador Paulo Brossard c em seguida encerrarei, Sr. Presi.: 
dente. 

O Sr. Paulo Brvssard- Foi mencionado aqui que neste Pais só os b:.~n~ 
queiras estão satisfeitos. Vamos convir que eles têm r1'1zões para estar satisfei~ 
tos, porque dos lO bancos que cm todo o mundo apresentaram o mais alto lu~ 
cro 5 são brasileiros. De todo o Mundo, dos 10. 5 são brasileiros. e, dos 5, 3 
ocupam os primeiros lugares.~ O banço que cm todo o Mundo obteve _o maior 
lucre no ano passado é brasileiro; o banco que obteve o segundo lugar em 
matéria de lucros no Mundo é brasileiro; o banco que ocupou o terceiro lugar 
em lucros no Mundo é brasileiro. De modo que este segmento realmente é o 
que prestigia o talentoso c chistoso Ministro do Plancjamcnto. 

O SR. LEITE CHAVES- Muito obrigado a V. Ex• É verdade evidente, 
já referida por V. Ex'- aqui. e há muito tempo pár mim,- aquela denúncia de 

que o Citybank obtivera aqu·i, corri póucas agências, 20% dos lucros interna
cionais, fora feita por mim, lendo um jornal do exterior. 

O Sr. Paulo Brossard- :É:_ jornal insuspeito, o. Wall Street Journa/. 

O SR. LEITE CHAVES~ Sr. Presidente, para não dizer que sou desele
gante, vou conceder o aparte agora ao Senador Benedito Ferreira, de Goiás. 
!Pausa.) 

V. Ex• tem direito ao aparte. (Pausa.) 
Então. quer dizer que V. Ex• não tinha nada a me dizer, era me xingar 

mesmo. (Risos.) 

O Sr. Benedito Ferreii'a- V. Ex' me convida à líder. Depois de agredir:. 
me,. como V. Ex' grosseiramente me agrediu,jl!-lguei de bom proveito, para V. 
Ex• e para mím, não prosseguís'semos. De qualquer f~rma, verifico que V. Ex• 
é um homeffi com_' experiênCia bastante, com bastante traquejo forCnse, e não 
empresta, m·uita:s vezes, ao verbo empregado o seu conteúdo, a sua substân

. cia. Louvo V. E~' por islo, porQue gosta'rüi de ter esse seu temperamento, de 
agredir sem avaliar as conseqüências dos -estilhaços, mUitas vezCs, do seu v-er
bo inflamado, das feridas., das cicatrizeS que possam produzir~ J:. bom que seja 
assim. V. Ex• releve O seu companheiro, por que, lamentavelmente, não tenho 
esse temperamento. Daí porque escusei-me de aparteá-lo~ De qualquer for
ma, agradeço a deferência. Vejo que V. Ex• abre a porta para que, amainados 
os meus ânimos, cicatriiado este ressentimento, que tenho que confessar nes
ta oportunidade, em relação ao tratamento recebido de V. Ex', esse ressenti
mento passará logo, se Deus quiser, e eu possa voltar a debater com V. Ex• 
De qualquer forma, muito obrigado. 

O SR. LEITE CHAVES- Muito obrigado. Fi.cou patenteado que real
mente não havia motivo para eu dar aparte a V. Ex• pedido com tamanha so
freguidão. Quanto a posicionamentos, aqui todos assumimos posições políti
cas. Não estamos aqtii para duelos pessoais. Se um parlamentar vem para o 
Senado com esse pensamento, não está entendendo o sentido do seu manda
to. Isto também ocorre na advocacia. V. Exll, às vezes, se depara com as mais 
chocantes, as mais sérias contendas e depois há composições, quando os inte
resses das partes assim o determinam; Se o advogado não é capaz de ter essa 
maleabilidade, não é advogado. 

Apenas quero que fique patenteado que realmente não havia sofreguidão 
para que eu desse o aparte a V. Ex~'-, porque V. Ex• realmente não tinha muita 
coisa a falar. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex~ continua insistindo. Agora V. Ex~' vai 
ter que me permitir aparteá-lo, porque V. Ex• vem a uma tréplica gratuita, 
desnecessária e quería que V. Ex~ tivesse pelo menos um mínimo de bom sen
so e não me provocasse mais. Isto o que pediria a V. Ex~'- Procurei atingir a 
sua inteligência, que sabemos que é aguda, que não era oportuno continuás
semos conversando e dialogando neste momento. Pediria a V. Ex~ não me 
provocasse mais que V. Ex' aceitasse a explicação que lh~ dei, por não querer 
mais aparteá~lo e concluísse o seu discurso. Pedi isto a V. Ex•, e inteligente
mente V. Ex' há de compreender. Vamos parar por aí. 

O SR. LEITE CHAVES- Excelência, esses apartes seus, desde quando 
chegamos, têm sido assim. Aliás, não é a primeira vez. Então, ficou patentea
do que V. Ex~ não tinha realmente muita coisa a dizer. V. Ex' queria tirar, 
com a sua habitjdade conhecida, a m~nha atenção em relação à atitude do Mi~ 
nistro Delfim NettoL V_L Ex~ queria defender o seu Ministro, e defendê-lo de 
maneira tumultuada. 

O Sr. Benedito Ferreira- Faço um apelo a V. Ex~, porque é possível que 
a Taquigrafia. embora a intervenção tenha sido feita anti~regimentalmcnte, 
porque fora do microfone~ mas é possível que tenha sido captada pela Taqui~ 
grafia. Não sei se o foi. Ia solicítar a V. Ex•, corno o solicitei, e V. Ex~. por 
certo, não gosta de ser bom ouvinte, não quis ouvir; queria fazer um apelo a 
V. Ex~. como cheguei a fazê~lo, para que rctificasse a acusação injuriosa ao 
Ministro Delfim Nett'o. V. Ex', cOmo homem honrado c por aillor à verdade, 
aceite o meu desafio. Por amor à verdade, traga provas a esta Casa desse 
vínculo que V. Ex~ acusou o Ministro Delfim Netto de ter com os bancos es~ 
trangeiros. 

O SR. LEITE CHAVES- Ele é que nos acusou. Ainda que eu cxarce~ 
basse na resposta, estaria usando um direito que a lei me <.Lssegura, que é o de 
retorsão. Nós é que fomos acusados. Ele é que debochou de um documento 
de um Partido sério como o nosso. Nega a V. Ex• a vinculação, a amizade do 
Ministro Delfim Netto coln os banqueiros.?! Inclusive ele vive de pires na 
mão. Falou em empréstimo, ele vai parâ- o exterior. - -

• 

• 

... 
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O Sr. BeneditO Ferreira- O _ô_nu_s da prova cabe a quem acusa_~ Isto é ele
mentar. V. Ex'~- sabe disto. Por respeito a si próprio, por respeito a esfa Casa, 
por amor à verdade, traga V. Ex• essas provas, senão V. Ex'~- terá que passar 
para si, diante de seus colegas, o atestado de um injqri~<!or, de um calunia
dor. V. Ex~ está agora, por amor c por respeito a sim próprio, desafiado a tra
zer provas dessa vinculação que o Ministro Delfim Netto teria com banquei
ros estrangeiros. 

O SR. LEITE CHAVES - O que dizem os banqueiros? Que o Brasil ja
mais poderá, ou não admitem que o Brasil reescalone a dívida. O que é que 
diz o Ministro Delfim' Netto? Que honrará, de toda forma, qualquer que seja 
o custo, essa dívida. Há ou não há um comportamento similar em relação a 
interesses quando a Nação toda acha que o reescalonamento ... 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex' faça prova de que o Ministro Delfim 
Netto é ligado a banqueiros estrangeiros. 

O SR. LEITE CHAVES- Vio_ç_ulação de amizade, vinculação de vivên
cia, vinculação de identificação, vinculação de compromissO moral que ele 
pessoalmente assume c que a Nação não sabe em que termos. Para obter cm
préstimos, ele promete tudo. Não quero dizer que ele esteja recebendo vanta
gens nisso. Mas, digamos, quem é que não sabe que onde há dinheiro, ele vai 
à bus_ca, vai à cata desse dinheiro?! 

Esta questão de Carajás! V. Ex'~- viu a explicação dada para a alienação? 
Ele disse: ·~não, a mesma coisa houve em relação a Min_as_Gerais .. Estácerto, 
não há mais ouro lá, só há buracos, mas há mineiro". Isto é resposta de um 
economista que se preze?! 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Faz soar a campainha.) 

O SR. LEITE CHAVES- Si. Presidente, concluo, porque V. Ex• está
me advertindo. 

Asseguro que o nosso Partido, através dos nossos escalões técnicos, ha
verá de responder às acusações dO Ministro Delfim Netto- com quem man
tenho boa convivt:ncia social, mas de quem não perdôo o deboche. ( .Muizo 
bem!) 

DISCURSO PRONUNCIA DO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE 2-9-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (Para uma comunicação. S<;!m revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente e Srs. Senado~es: 

Registro a realização do VII Congresso Brasileiro de Relaçõ_es Públicas, 
no Centro de Convenções de Brasília, que instalado no dia J!~ de setembro se 
encerrarã no dia 3 de __ setembro de 1982. 

--- -

O Congresso que teve o apoio do Senado, constitui utna realização da 
seção do Distrito Federal da Associação Brasileira de Relações Púbricas do 
Distrito Federal, e seu Presidente de honra é o nobre Senador Jarbas Passari
nho, Presidente desta Casa. 

O Congresso _tem alcançado invulgar sucesso, bastando dizer que estão 
inscritos 800 congresSistaS, quando o número esPerado era de apenas 600. 

Registrando o fato em nossos Anais, formulamos votos de grande suces
so ·ao conclave, e que suas conclusões sirvam de base à melhoria crescente das 
condições de trabalho e das condiÇõeS técOicas da ifustre classe de Relações 
Públicas. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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SUMÁRIO 

1- ATA DA 128• SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE 1982 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N•s 196, 197, 198 e 199(82 (n's 5.931, 5.850 e 5.849/82, na origem), 
restituindo autógrafos de prOjetes de lei sancionados. 

- N"'s 200, 201 e 202/82, de agradecimento de comunicação. 

-Submetendo à deliberarão do Senado a escolha de nomes indiCadoS 
para cargos czljo provimento depende de sua prévia aquiesCência: 

- N• 193/82 (n' 377/82, na origem), referente à escolha do Sr. João 
Tabajara de Oliveira, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de DiploM 
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
da Bolívia. 

- N• 194/82 (n' 378(82, na origem), referente à escolha do Sr. Luiz 
Paulo Lindenberg Sette, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função_ de Embaixador do Brasil em Tóquio. 

- N• 195(82 (n' 379/82, na origem), referente à escolha do Sr. Ray
mundo Nonato Lo)"_ola de Castro, Ministro de Primeira Classe, da Carrei
ra de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto a_o 
Estado do Coveite. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projetos de Resolução n•s 60, 106, 18~. 201,221,240,258, 266/81; 
e 25, 59, 61, 75, 80, 86, 95, 106, 116, 128 e 130/82. (Redações finais). 

1.2.3- Comunicações 

- De Srs. Senadores que se ausentarão do País. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Realização, em Curitiba
PR, da lii Greve do Fumo. 

SENADOR A DERBAL JUREM A -Panorama eleitoral. Entrevista 
de S. Ex•, veiculada no Jornal de Brasl7ia, de hoje, sobre as principaís con
seqüências da eleição de 1982. 

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Desempenho do Sr. Delfim 
Netto à frente da Secretaria de Planejamento, avaliado através de pesquisa 
feita juitto a pOlíticOs e empresários goianos. 

SENADOR SALDANHA DERZI - Situação da agropecuãria na
cional. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 101/81 (n' 3.702/80, na casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, a alienar à 
Companhia Agroindustrial de Monte Alegre, os lotes II, 12, 13, 14, 15 e 
16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Colonização de Alta
mira, no Município de Prainha, no Estado do Pará. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 202/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Ceará a contratar empréstimo externo, no valor de US$ 
50,000,000.00 destinado ao II Plano de Metas Governamentais - PLA
MEG 11 - 79/83. Votação adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Resolução_n9 232/81, que autoriza a Prefeitura Municí~ 
pai de Betim a elevar em Cr$ 875.103.660,5 I o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-.Projeto de Resolução n"' 241/81, que a1:1toriza a Prefeitura Munici
pal de Manaus a realizar operação de empréstímo externo, no valor de 
US$ 10,000,000.00 destinada a programação de investimentos naquele 
Votaç:ão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resol~ção n9 245/81, queauto_riza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a realizar operação de emprêstimo externo no 
valor deUS$ 110,000,000.00 destinado ao programa de obras viárias e li
gações trançais daquele Estado. __ Votação adiada por falta de quorum. 

~Projeto de Resoll:Jção n9 107/82, que au~oríza a Prefeitura do Mu
nicípio de São Paulo a ~ontratar empréstimo eXterno, no valor de US$ 
40,ÕOO,OOO.OO destínado ao programa de investiinentos urbanos. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 114/82, que autoriza o Governo do Esta
do de Goiás a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
50,000,000.00, destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Inte
grado, Miner;:açãO e Infra-estrutura Econômica, naquele Estado. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 159/81, que -autoriza o Governo do Esta
do do Rio Gi'ande do Sul a elevar em Cr$ 342.652.400,00 o montante de 
sua dívida consolidada, Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n"' 189/8 I, que autoriza o Governo do Esta
do do Mato Gros_so a rea.lizar operação de empréstimo externo, no valor 
de US$ 70,000,000.00 destinado ao programa de rodovias alimentadoras 
do Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 42/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dourados (MT) a elevar em Cr$ 180.975."100,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 
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- Projeto de Resolução _n'i' 52/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dourados (MT) a elevar em Cr$ 37.576.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 85/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cubatão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,76 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 110/81, -que autçriza a Pref~itura Munici
pal de São José dos Campos (SP) a elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 ó mon' 
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada_ por falta de quorum. 

-Projeto de Resoluçãó-.n~ 112(8_1, que ·au_toriza a Pr~feitura_ da Es
tância Turística de Itu (SP) a elevar em Cr$ 443.100.000,00 o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 126/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Alagoinhas (BA) a elevar em Cr$ 497.499.000,00 omontante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n~' 127/81 ,__que autoriza o Governo do Esta
do de Sergipe a elevar em Cr$ 270.959.000,00 o mOntante de s_ua divida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 162/81, que autoriza o qoverno do Es\a
do de Pernumbuco a elevar em Cr$ 246.000.000,00 o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'? 223/81, que a~Horiza -~ ,G~yerno 9q Esta
do de Sergipe à contratar empréstimo externO,- -no va-lor de 
US$ 10,000,000.00 destinado ao Programa de Investimentos do Estado. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 263/81, que auto~~za a Prefeitura Munici
pal de Mara Rosa (GO) a elevar em Cr$ 19.241.600,00 o montante de >ua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 85/82, que autoriza o Governo do Estado 
de Goiás a elevar cm Cr$ 541.600.000,00 o montante de sua dívida conso
lidada. Votação adiada por faita de quorum. 

-Projeto de Resolução n'?J3l/82, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 218.094.000;00 o montante de sua divi· 
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n'? 13/79, de autoria do Senador Mauro 
Bencvides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o 
comerciário, na forma que especHiCi. Votação adipda por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 329}'RU;de autoria do Senador Cunha 
Lima, que modífica dispositivo da Consolidação das-Leis do Ti<ibalho, 
?ara o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam
bém integre a remuneração,_ Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 164/81, de autoda do SeitiidOr Luiz 
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gome~ patrono da Força 
Aérea Brasileira. Votaçã-o S.diada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 352/78, de autoria do Senador Accio
Iy Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiad-a pof falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 2$5(80, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositivos à" Lei n9 5.480, de lO de a_gosto de 
1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores 
avulsos. Votação adiada por falta de quorwn. 

- Projeto de Lei do ~enado n~ 362/79, de autoria do Senador Hum~ 
berto LUcena, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de 
1979. Votação adiada por faita de quorum. 

-Projeto de_Resolução n~' 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 o montante de sua dívida 
consolidada. Discussão sobrestada por falta de- quornm, para votação do 
Requerimento n'? 309/81. 

- Projeto de Lei do Senado rl<? 309/79, do SenadO i' Gabriel_ Hermes, 
que_ di.spõ_e sobre o exercício da a~ditoria contábil, e_ dá outras providên~ 
cia~. Discus~ão Sobrestada por fãlta de quorum, para Votação do Requeri-
mento n' 35/82. ~ 

- Projeto de Resolução nç. 187/81, que autoriza ·o QOve_rno do Esta
do de Sergipe à elevar em Cr$ 3.530.501.163,00 o montante de sua dívida 
consolidada. Discussão en~errada, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

- Prqjeto de Resolução f~:'? I 99/8!, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Macapã (AP) a elevar em Cr$ 115.n3.113,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerra~~!_, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nç. 239/81, que autqriza a Prefeitura Munici
pal de Caarapó (MT) a elevar em Cr$ 11.!44.100,00 o montante de sua 
çiíviâa consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por 
falta de quOrum. 

-Projeto de Resolução n"' 252(8"1, que autoriza a Prefeitura Munici
~ ~ pai de Maués (AM) a elevar em Cr$ 14.854.000,00 o montante de sua divi

da consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 21/82, Que auloriz"a o GoVerno do Estado 
de Goiás a elevar em CrS 1.586.700.000,00 o montante de sua dívida con
solidada. Disco_~~() .!."cerrada, fíCand~ '!-votaçãO_ adiada po~ falta de quo
rnm. 

-Projeto de ResÕJução n~' 23/82, que autoriza _a Prefeitura Munici
pal de Ituiutaba (MG) a elevar em Cr$ 424A89.240,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Discu~ão encerr~da, ficando_ a votação adiada por 
f~I~~ de quornm. 

1.1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JORGE KALUME- Necrológio da Sr• Haydée Maria 
Fernandes da Silva. 

SENADOR JOÃO CALMON- O bem-estar da comunidade como 
principal meta estabelecida pela Associação Brasileira de Ensino Odonto
lógiCo,- por ociiSíão da sua· XVIII ReuniãO AnuaL 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Descumprimento da Lei da 
Anistia que eStaria se verificando por parte dos bancos oficiais. 

U-DESiGNA(AO DA ORDÉM DO DIA DA PRÓXIMA SES· 
SÀO.ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 128~ SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE 1982 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDI!:NCIA DO SR. PASSOS PÔRTO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Alexandre Cos
ta- Luiz Fernando Freire- Helvídio Nunes- Agenor Maria- Martins 
Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante- Louri
val Baptista --Passos Pôrto -João Calmon- Amaral Peixoto- Álano 

Barcel9s- Gastão Müller- José Fragel11- Saldanha Derzi- Lepoir Var-
gas - Tarso Outra. _ 

· O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 21 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos -trabalhos. 
O Sr. 1 º-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

• 

• 

• 



• 

• 

.. 
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E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Restituindo autógrafos de Projetos 

de Lei sancionados: 

Nº 196/82, de 8 do corrente, referente ao Projeto de Lei_ da Câmara n9 
69. de 1982 (n9 5.931/82, na Casa de origem), que conce_de' pensão especial à 
Sr• Maria do Carmo Santos Guedes. (Projeto que se trãiiSfor-mou na Lei n"' 
7 .023, de 8-9-82). 

N9 197/82, de 8 do corrente, referente ao ProjetO-de Lei da Câmara n9 
67, de 1982 (n' 5.850/82, na Casa de origem), que concede pensão especial ao 
escultor Francisco Biquida Dy Lafuente Guarany. (Projeto que se transfor
mou na Lei no 7.024, de 8-9-82). 

N9 198/82, de 8 do corrente. referente ao ProjetO-de Lei nº 17, de l98Z
CN, que fixa os valores de retribuição da_ Categoría Funcional de Técnico de 
Atividades Tributárias, do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, 
código TAF-600, e dá outras providências. (Projeto qüe se transformou na 
Lei no 7.025, de 8-9-82). 

N9 199/82, de 8 do corrente, referente ao Pr_ojeto de Lei da Câmara n'? 
70, de 1982 (nº 5.849/82, na Casa de origem), que concede pensão especial ao 
Cineasta Victor Lima Barreto. (Projeto que se transformou na Lei n'? 7.026, 
de 8-9-82). 

De agradecimento de comunicação: 

N9 200/82, de 8 do corrente, referente à promulgação do Decreto Legis~ 
lativo n9 81, de 1982, que autoriza o Senhor Presidente da República a 
ausentar-se do País na segunda quinzena do mês de setembro do corrente 
ano. 

N9 201/82, de 8 do corrente, referente à aprovação da matéria constante 
da Mensagem da Presidência da República n9 302, de 1980. 

N"' 202/82, de 8 do corrente, referente à aprovação das matérías-.<:onstan
tes das Mensagens da Presidência da República n9s 70, 71, 220 e 235, de 1982. 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República. submetendo ao Senado a escolha de 
nomes indicãdos para cargos cujo provimento depende de sua prévia aquiescên
cia: 

MENSAGEM N• 193, DE 1982 
(n' 377/82, na origem) 

Excelentissimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição Fedeátl, té.:: 

nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que 
desejo fazer, do Senhor João Tabajara de Oliveira, Miiüstf6- de Priineha 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Bolívia, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decre
to n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

Os méritos do Ministro João Tabajara de Oliveira; clue me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa infor
mação do Ministério das Relaçõl:.s Exteriores. 

Brasília, 8'de setembro de 1982.- João Figueiredo. 

CURRICULUM-V!TAE: 
Ministio João Tabajara 
de Oliveira. 

INFORMAÇÃO 

Nascido em São Paulo, São Paulo, 24 de fevereiro de 1933. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomala, Instítuto Rio Branco. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio Branco. _ 
Curso SuPerior de GUerra, Escola Superiof -de Guerra. 
Cônsul de Terceira Classe, :lb de dezembro de 1955. 
Segundo Secretário, ailtiguidade, 24 de outubro de 1961. 
Primeiro SeCretáriO, merecinleÍltó, 31 de dezembro d.e 1966. · 
Conselheiro, merecimento, 1 g de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 16- cte agosto de 1977. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 23 de junho de 1981. 
Assistent~ do Chefe da Divisão da AmériCã -Setentrional, 1966/67. 
Chefe, interino, da Divísão de Difusão Cultural, 1969. 
Beirute, Terceiro Secretário, 1958/60, - - ---
Porto, Vice-Cônsul, 1960/61. 

Porto, Cônsul-Adjunto, 1961/62 . 
Porto, Encarregado do Consulado~Geral, 1960 e 1961. 
Nova York, Cônsul-Adjunto, 1962/64. 
Nova York, Encarregado do Consulado-Geral, 1964. 
Bucareste, Segundo Secretário, 1964/66. 
Bucareste, Encarregado de Negócios, 1964, 1965 e 1966. 
Raba.t, Primeiro~ Secretário, 1970f72. 
Rabat, Encarregado de Negócios, 1970, 1971 e 1972. 
Dacar, Encarregado de Negócios, 1971. 
Assunção, Primeiro Secretário, 1972/73. 
Assunção, Chefe do SECOM, 1972/75. 
Assunção, Encarregado de Negócios, 1973. 
Assunção, Conselheiro, 1973/74. 
México, Conselheiro, 1975/79. 
XVIII Assembléia Geral da ONU, Nova York,.1963 (assessor)_ 
Negociações do Acordo de Prorrogação da Licença de Operação da 
Estação-rãdio da FAB na capital da República do Paraguai, 1974 (dele
gado). 
XV Conferênda Regional _da Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alímentação (F AO) para a América Latina,. Montevidéu, 
1978 (subchefe). 
Reunião técri.ica FAO/CEPAL sobre Desenvolvimento Social rural na 
América Latina, Montevidéu, 1978 (chefe). 
VII Reunião da Associação Regional III da Organização Meteorológica 
Mundial, Brasília, 1978 (delegado). 
À disposiçãO da Secretaria Geral da Conferência Internacional do Café, 
Rio de Janeiro, 1958. 
À disposição do Governo do Estado de São Paulo, 1967/69. 
À disposição da Vice-Presidência da República, 1979/82. 
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial. Brasil. 
Ordem do M_érito Naval, Cav---ª-leiro, Brasil. 
Royal Victorian -Order, Comendador, Reinp UnídQ. 
Ordem do Infante D. Henrique, Comendador com placa, Portugal. 
Ordem âe São" Silvestre Papa, Comendador, Santa Sé. 
Ordem do Mérito, Comendador, Paraguai. 
Ordem do Mérito, Comendador, Chile. 
Ordem de Santo Olavo, Oficial, Noruega. 
Ordem do Tesouro Sagrado, Oficial, Japão. 
Ordem do Mérito, Oficial, Tunísia. 

O Ministro João Tabajara de Oliveira se encontra nesta -data à dispo
sição da ViCe~Presidência da República. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 19 de setembro de 1982.
Ghilherme Luii Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(Ã Comissão de Relações Exteriores) 

MENSAGEM N• 194, DE 1982 
(No 378/82, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 42, item III, da COnstituição Federal, te

nho .a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que 
deseJo fazer, do Senhor Luiz Paulo Lindenberg Sette, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil em Tóquio, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n'? 71.534, de 12 
de dezembro de 1972. 

Os méritos do Mini~tr9 Luiz Paulo Lindenberg Sette, que me induziram 
a es_colhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa in
formação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 8 de setembro de 1982.- João Figueiredo. 

CURR!CULUM VITAE: 
Ministro Luiz Paulo 
Linden berg Sette. 

INFORMAÇÃO 

Nascido em Vitória, Esplriio Santo, 25~ de ·setembro de 1929. 
Filho de José Rodrigues Sette e $_ylvia Lindenberg Sette. 
Curso-de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio Branco. 
Cônsiú de Terceira Classe, concurso, 19 de julho de 1954. 
Segundo Secretário, antigUidade, 15 de julho de 1961. 
Primeiro Secr~tário, antigUidade, 22 de novembro de 1966. 
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Conselheiro, título, 19 de setembro de 1969. 
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de_ 1973. 
Ministro de Segurida Classe,_ merecimento,24 de abril de 1973. 
Ministro de Primeira Classe, merecimerito, 27 de dezembro de 1977. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1961. 
Assistente do Chefe da DiViSão de Política Comei-cial, 1968. 
Chefe da Divisão- de Produtos de Base. 1969(70. 
Chefe do Departamento de OrganismOs Internacionais, 1977(82. 
Washington, Terceiro Secretário, 1956(59. 
Londres, Segundo Secretário, 1962/60. 
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretário, 1966. 
Montevidéu, ALALC, Primeiro SeCretárío, 1966/68. 
Montevidéu, ALALC, Encarregado de Negócios, 1966 e 1967. 
Londres, Conselheiro, 1971/73. · 
New York, ONU, Ministro-=Conselheiro, 1973/77. 
New York, Encarregado de Negócios, 1973/77. 
Comissão de Estudos relativos à Navegação Aérea Internacional, 

1955/57 (representante do Minístério das Relações Exteriores). 
X Assembléia da OACI, Caracas, 1956 (membro). 
Reunião de Consulta sobre o Acordo de Transporres Aéreos Brasil

Estados Unidos, Washington, 1957 (ineinbro). 
XIII Sessão da Assembléia Geral da ONU, New York, 1958 (membro). 
Comissão elaboradora das instruções para a Delegação do Brasil à Reu
nião da Comissão Especial do Conselho da ONU, para a formulação-de 
medidas de Cooperação Econônlíca, 1960 _(membro).-
III Período de_Sessõcs da Comissão Especial para Estudo da Formu
laçãO de News Medidas de Cooperação Econômica, "'COmitê dos 21'~, 
Bogotá, !960 (membro). 

Comissão para Estudo do -Problt:ma de Comunicações, 1961 (membro). 
Grupo de Trabalho de Quito, 1961 (membro). 
Grupo de Trabalho para o Estudo das Relações Económicas entre oBra
sil e o Reino Unido, 1961 (membro). 
Conselho Internacional do Trigo, Londres, 1962 (representante). 
Reunião do Comitê Executivo do Grupo de Estudo do Cacau, F AO, Ro
ma, 1962 (representante). 
II Sessão do Comitê Preparatório da UNCTAD, Genebra, 1963 
(membro). 
I Sessão do Conselho Internacional do Café, Londres, 1963 (conselheiro-
t~nico). -
I Reunião do Grupo de Trabalho da O I C, sobre Certificados de Reex
portação, Londres, 1963 (participante). 
Reunião _Anual da ECAFE, Teeiã, 1964 (Observado(), 
Sessão do Comitê Ténico da ''Aliança dos Produtores de Cacau", Lon
dres, 1964 (membro). 

Assuntos Pertinentes ao Conselho da OIC, 1964 (encarregado). 
Conselho da OIC, Londres, 1964 (conselheiro-técnico). 
II Sessão Extraordinária aa Assembléia da LMCO, Londres, 1964 (con
selheiro). 
Conferência Internacional sobre Facilidades de Viagem e Transportes 
Merítimos, Londres, 1965 (delegado-suplente). 
XIX Sessão do Conselho Internacional do Açúcar, Londres, 1965 
(membro). 
LXXVII Sessão_ da Comissão Diretora do GIESB, Washington, 1965 
(chefe). 
I Sessão do Comitê de Produtos de Base, Junta de Comércio e Desenvol
vimento, Genebra, 1965 (membro). 
Sessões do Conselho da OIC para Revisão do Convéni"', Londres, 1965 
(membro). 
VII Sessão do Conselho Internacional do Café, Londres, 1965 
(membro). 
I Sessão do Comitê de Invisíveis e Financiamentos, UNCTAD, Ge
nebra, 1965 (delegado). 
III Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, N-ew 
York, 1966 (delegado). 
Conferência Internacional sobre Linhas de Cargas; IMCO, Londres, 
1966 (secretário). 
Reunião do Comitê de Invisíveis e Financiamentos, UNCTAD, Ge
nebra, 1966 (membro). 
Reunião do Conselho de Ministros da ALALC, -Montevidéu, 1966 
(membro). 

VI Período de Sessões Ordinárias Conferência das Partes Contratantes 
do Tratado de Montevidéu, 1966 (delegado). 
VIII Sessão do Comitê de Comércio e Desenvolvimento do GATT, 
Montevidéu, 1967 (delegado). 
Reunião Extraordinária do CIES, 1967 (delegado). 
Reunião dos Chefes de Estado Americanos, Punta dei Este, 1967 
(membro). 
XII Período de Sessões da CEPAL, Caracas,i967 (delegado). 
Reunião do Conselho de Ministros da ALALC, Assunção, 1967 (delega
do). 
II UNCTAD, New Delhi, 1967 (me_mbro). 
IV Período de Sessões Extraordinárias da Conferência das Partes Con
tratant~s do Tratado de Montevidéu, 1?67 (coordenador). 
Negociações para a Recomposição da Lista III-Brasil do GATT, Ge-
nebra, 1968 (membro). .. . . 
Comissão de Coordenação da Política de Compras no Exterior, 1969 
(membro). 
Reunião em nível técnico da CECLA, Viiia dei Mar, 1969 (membro). 
Grupo de Trabalho sobre a Reunião da Comissão Especial de Consulta 
a Negociações do CIES, Brasília, 1970 (membro). 
Comissão de Empréstimos Externos, 1970 (representante-suplente). 
Reunião da Comissão Consultiva do Cacau, Genebra, 1970 {membro). 
SesSão Extraordinária do Conselho da OIC, Londres, 1971 (delegado). 
VI Período de Sessões do Comitt: Executivo e do Conselho da Organi~ 
zação Internacional do Açúcar, Lái1dres, 1971 (delegado). 
VII Período de Sessões do Conse1J10 da Organfzação Internacional do 
Açúcar, e suas Reuniões Preparatórias, Londres, 1971 (delegado).XXVII 
Sessão das Partes Contratantes do GATT, Genebra, 1971 (subchefe). 
Vllf Período de Sessões do Conselho da Organização Internacional do 
Açúcar, e suas Reuniões Preparatóiiã.S, Londres, 1972 (subchefe). 
XX Sessão do Conselho da OIC e Reunião Preparatória de Junta Execu
tiva da mesma Organização, Londres, 1972 (delegado). 
Reunião para a Revisão das Regras Internacionais para Evitar Abalroa
mento no Mar, IMCO, Londres, !972 (chefe). 
IX Período de Reuniões do Conselho Internacional do Açúcar e suas 
Reuniões Preparatórias, Londres, 1972 (delegado). 
XXIX Sessão do Conselho da IMCO, Londres, 1972 (chefe). 
Sessão Extraordinária do Conselho da OIC e Reunião Preparatória da 
JUnta Executi"Va da -mesma Organização, Londres, 1972 (delegado). 
XXII Sessão do Conselho da OIC e R.euniào Prt!Pci.ratória da Junta Exe
cutiva da mesma Orgariízaçào, LonOies, -1973 (delegado). 
li Sessão do Comíté -Provísório do Conselho fnternacional do Cacau, 
Londres, 1973 (chefe). 

Representante do- Brasil juntO às Organi_~-aÇÕcs Internacionais sediadas 
em Londres, 1973. 
Conferência da ONU sobre Açúcar, Genebra, 1973 (delegado). 

-Representante Permanente, alterno, do ~rasil, junto à ONU, 1973/77. 
XXIX Sessão da Assembléía Geral da ONU, New York, 1974 (delega
do). 
VI Sessão Especial da Assembléia Geral da ONU, 1974 (de-legado). 
VIl Sessão Especial da Assembléia Geral da ONU, 1975 (delegado). 
XVI Sessão do Subcomitê Jurídico do Comitê sobre Usos Pacíficos do 
Espaço Exterior da ONU, New York, 1975 (chefe). 
XVIII Sessão do Comitê sobre Usos Pacíficos do Espaço Exterior da 
ONU, New York, 1975 (delegado). 
XXX Sessão da Assembléia Geral da ONU, New York, 1975 (delegado). 
~IX Sessão do Comitê sobre Usos Pacíficos do Espaço Exterior, New 
York, 1976 (chefe). 

ll Sessão do Comitê Preparatório da Conferência da ONU sobre Estabe
lecimentos Humanos, New York, 1976 (chefe). 
IX Sessão do ECOSOC, New York, 1976 (representante-alterno). 
XXXI Assembléia Geral da ONU, 1976 (delegado). 
Comissão Intermín!ster!al para os Recursos do Mar, 1977 (representante 
do Ministério clãs-Relações Exteriores). -
Comissão Brasileira._de Assuntos Espaciais, 1977 (representante do Mi
nistério das-Relações EXteriores). 
Conselho Consultivo do Meio Ambiente, 1977 (representante do Minis
tério das Relações ~~~çiores). 
Conselho para a Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; 1977 (represen
tante do Ministério das Relações Exteriores). 

• 

• 
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II Sessão do Grupo de Trabalho Intergovernamental encarregado da ela
boração de um Código de Conduta sobre Empresas Transnacionais, 
New York, 1977 (chefe). 
Comitê-sobre Usos Pacíficos do Espaço Exterior, da ONU, Viena, 1977 
(chefe). 
XXXIII Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, 1978 (delega-

do). 
II Sessão da Conferência Preparatória da Conferência das Nações Uni
das sobre Proibição ou Restrição do Uso de Certas Armas Convencio
nais, Genebra, 1979 (chefe). 
XXXIV Sessão da Assembléia Geral das Nações Unid~as, 1979 (delega

do). 
VI Sessão do Comitê de Recursos Naturais das Nações Unidas, Istam
bul, 1979 (chefe). 
VI Reunião de Cúpula dos PaíseS Não-Alinhados, Havana, 1979 (obser-

vador). 
Subcomitê Jurídíço d.o Comitê para Uso Pacífico do Espaço Exterior, 
Genebra, 1980 (chefe). 
XXXV Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, 1980 (delega
do). 
XXXVI Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, 1981 (d_elega-

do). 
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronâutico, Grande Oficial, Brasi_l. 
Ordem do Mérito Milit2!,r, Grande Oficial, Brasil. 
Medalha Tamandaré, Brasil. 

O Ministro Luiz Paulo Lindenberg Sette se encontra nesta data no 
exercício de suas funções de Chefe do Departamento de Organismos Interna-
cionais do Ministério das Relações Exteriores. _ 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, l'i'.de setembro de l982.
pui!herme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N• 195, DE 1982 
(N• 379/82, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 42, item III, da ConstitUição Federal, te

nho a honra de submeter à aprovação de Vossas ExcelênciaS a escolha, que 
desejo fazer, do Senhor Raymundo Nonato Loyola de Castro, Minisfrõ de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Estado do Coveíte, nos te"imos dos artigos 21 e 22 do 
Decreto n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

Os méritos do Embaixador Raymundo Nonato Loyola de Castro, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam 
da anexas informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasilia, em 8 de setembro de 1982. - Joao Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 

CURRICULUM-VITAE: 

Embaixador Raymundo Nonato 
Loyola de Castro. 

Nascido em Belém, Parâ, 25 de fevereiro de 1926. Filho de Carlos Pinto 
de Castro e Oder Loyola de Castro. 
Bacharel em Direito, Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Insthuto Rio Branco. 
Curso de Informações, Escola Superior de Guerra. 
Curso Superior de Guerra, Escola Superior de Guerra. 
II Curso Superior do Mar. 
Diplomado pela Fundação dos Estudos do Mar. 
Cônsul de Terceira Classe, consurso, 9 de janeiro de 1948. 
Cônsul de Segunda Classe, antiguidade, 14 de dezembro de 1953. 

Primeii-o-Secretârio, rrierecimento, 24 de outubro de 1961. 
Conselheiro, título, 9 de agosto de !967. 
Conselheiro, merecimento, I 'i' de janeiro de 1973. Ministro deSe"gunda.Cia,-

se, merecimento, 4 de janeiro de 1973. 
Ministro de Primeíra Classe, merecimento, 17 de junho de 1982. 
Assistente do Chefe da Divisão Econõmica, 1948/49. 
Assistente do Chefe da Divisão de Passaportes, 1949150. 

Assistente do Chefe da Divisão Política, 1957/59. 
Chefe da Divisão de Passaportes, 1967/73 . 
Nova Iorque, Cônsul-Adjunto, 1953/54. 
Quito, Segundo-Secretário, 1954/57. 
Quito, Encarregado de Negócios, 1956. 
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 1960/61. 
Buenos Aires, Primeiro-SecretArio, 1961/63. 
Estocolmo, Primeiro-Secretário, 1963}66. 
Estocolmo, Encarregado de Negócios, 1966. 
Georgetown, Encarregado de Neg-ócios, 1968. 
México, Ministro-Conselheiro, 1974/75. 
México, Encarregado de Negócios, 1975. 
Montevidéu, Cônsul-Geral, 1975/77. 
Seul, Embaixador, 1977/78 . 
Bissau, Embaixador, 1978/82. 

República de Cabo Verde, Embaixador, cumulativamente, 1978/80. 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente do Equador, 1956 
(membro). 

Comitiva do Ministro de Estado em visita ao Peru e ao Equador, 1957 e 1958 
(membro). 
Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, 1958/59 (estagiário e 
membro). 
Comissão Mista Brasil-Argentina, 1961 (membro). 
Comissão de Salto Grande, Buenos Aires, 1962/63 (representante). 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da Argentina, 1963 
(membro). 

Feira de Gotemburgo, 1965 (representante). 
XXVI Congresso Mundial de Navegação, Estocolmo, 1966 (membro). 
Grupo de Trabalho de Exame do Anteprojeto de Lei sobre o Estatuto do Es
trangeiro, 1967 (membro). 
1 Conferência dos Chanceleres dos Países do Caribe sobre Direito do Mar, 
São Domingos, 1972 (observador). 

Congresso Internacional de Direitos· do Mar, Porto Alegre, 1972 (represen
tante do Ministério das Relações Exteriores). 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente Ernesto Geisel, 1974 
(membro). 
IV Período das Sessões do OPANAL, México, 1975 (observador). 
I Reunião da Comissão Mista Brasil-México, 1975 (membro). 
Presidente da Associação dos Diplomados do Instituto Superior do Mar, 
1969. 

Professor de Prática Diplomática e Consular, Instituto Rio Branco, 1970/73. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha Lauro Müller, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico; Brasil. 
Ordem do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Brasil. 
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 

O Embaixad~Qr Raymundo Nonato Loyola de Castro se encontra nesta 
data no e-xercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à República 
de Guiné-Bissau. 

SecretariEi-de Estado das Relações Exteriores, l'i' de setembro de 1982.
Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À C~rnissão de Relações Exteriores.) 

PARECERES 

éOMISSÃO ~DE REDAÇÃO 

PARECER N• 702, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução n' 60, de 1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 60, de 
1981, que autoriza o Governo'do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em 
CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e õito inilhOes, novecentos e sessenta e oito 
mil e oitocentos cruzeiros) o inontã-nte de sua- dívida consolidada interna. 

Sai..1 das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema, Presiden
te - Saldanha Derzi, Relator - João Calmon. 
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ANEXO AO PARECER N• 702, DE 1982 

Redação final do Projeto d_e_ Resolução nP 60~ de 19_81. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inCiso 
VI, da Constituição, ·e. eU , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em 
CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões,- novecentos _e Sessenta 
e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do 

art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizado_ a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e virtte oito milhões, novecen
tos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utiliZação de recursos _do_ Fundo de 
Apoio a6 Desenvolviinento Social - FAS, destinado- à Construção de 27 
(vinte e sete) unidades sanitárias e de 8 (oito) laboratórios regionais, n-aqüele 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 703, DE 1982 

Redaçãó final do Projeto de Resolução n' 106, de 1981. 

Relator: Se"nador João C almon 
A ComissãO apresenta a··redação final do Projeto de Resolução n~" 106, 

de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a elevar em 
Cr$ 7.522.0ll0,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e. dois mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982~- Aderbal Jurema, Presiden
te - João Çalmon, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 703, DE 1982 

Redação final do Projeto de _Resolução nP 106, de /98_1. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 

VI, da Constituição, e eu , Presidente, promu1go a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril, Estado do Ceará, 
a elevar em Cri 7.522.000__.00 (sete milhões, quinhentos e vinte e dOis 
mil cruzeiros) o montante de sua d6•ida conso!idiida. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 I' É a Prefeitura Municipal de Tarriboril, Estado do Ceará, nos 

termos do art. 29 da Resolução n~" 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e 
vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívída consolid-ada, a fim diQue 
possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de apoio ao desenvolvi
mento Social- FAS, destinado à construção de 10 (dez) unidades escolares 
de 2 (duas) salas cada uma, na zona rural do Município, Obedecidas as COn~ 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasi1 no respectivo procesSo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicri-ção. 

PARECER N• 704, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução n' 184. de 1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apreSenta a redação final do_ Projeto de Resolução_nl' 184, 
de 1981, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 
393.810.000,00 (trezentos e noventa e tr_ês milhões, oitocentos e dez mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das ComisS_õ-eS~ 9 de setembro de 19_82. '--Aderbal Jurema, Presiden~ 
te - Saldanha Derzi, Relator - João Calmon. 

ANEXO AO PARECER N• 704, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução nP 184, de 1981. 

Faço saber_que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO 
N• , de 198i 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 
393.810.000,00 (trezentos e noventa e três milhões. oitocentos e dez 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1'? Ê o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da 
Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a 
elevar em Cr$ 393.810.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, oitocentos e 
dez mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar empréstimos no -varar global acima mencionado, junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- F AS, destinados à instalação de centros de saúde, 
naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~" Esta Res_olução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 705, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução n' 201, de 1981. 

Relator: Senador Moacyr Da/la 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 201, 
de 1981, que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar em
préstTrito externo- no valor deUS$ 12,122,200.00 (doze milhões, cento e vinte e 
dois mil e duzentos dólares norte-americanos) destinado a liquidar os com
promissos da dívida externa. 

Sala das Comissões, 9 de Setembro de-1982.- Adefbal Jurema, Presiden~ 
te - Moacyr Dai/a, Relator- Saldanha Derzi - João Calmon. 

ANEXO AO PARECER N• 705, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução nP 201, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42,_inciso 
IV, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO 
N• , de 1982 

Autoriza o Govêrno do" Estado do Espírito Santo a contratar ope
ração de emprésthi-zo externo no valor de USE 12,122,200.00 (doze mi
lhões, cento e vinte e dois mil e duzentos dólares americanos) destinada 
a liquidar os compromissos da dívída externa. 

O Senado F"edúãl resolve: 

Art. l '? É o Governo do Estado do Espírito Santo autorizado a contra
tar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor 
de USS 12, 122~200.00 (doze milhões, cento e Vinte e dois mil e duzentos dóla
res americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a gru
po financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério -da Fazenda e do 
Banco Central do Brasil, para ser utilizada exclusivamente na liquidação dos 
COJ!lpromissos da dívida externa relativa ao exercício de 1981. 

Art. 2~' A operação realizar~se-ã nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo FederJi[, inclusive o _exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do item II do art. J9 do Decreto n~" 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política econôriiico-firianceira do Goverrio Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n• 3.404, de 5 de maio de 1981. 

Art. 311 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 706, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução nP 221, de /981. 

Relator: Senador João Calmon 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto -de Resolução n9 221, 
de 1981, que autoriza_ o Governo do Estado do Cearã a elevar em Cr$ 

• 
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25.239.000,00 (vinte e cincO milhões, duzentos e trinta e nove mil cru.zeiros),? 
montante de sua· dívida consolidaPa _interna. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Adàbal Jurema, _Presiden
te - João Calmon, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 706, DE 1982 

Redaçãofinal do Projeto de Resolução n~' 221, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, -incíso 
VI, da Constituição, e eu, _,_,_Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO 
N• , de 1982 

Autoriza o Gm•erno do Estado do Cearâ a elevar em CrS 
25.239.000,00 (vinte e_ cinco mt'lhões, duzentos g_Jrinta e nove mil cru
zeiros), o montante de sua dfvida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art~ }'? ~o Governo do Estado do Ceará, nos termos do art. 2~> daRe

solução n'~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a ele
var em CrS 25.239.000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contra
tar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, median
te a utilização de recursos do FundQ de Apoio ao Desenvolvimento Soclal
FAS, destinado à implantação à! Centro Social Urbano do tipo .. B'' no Dis
trito de Maracanaú, Município de Maranguape, naquele Estado, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Bra_s_il no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 707, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução n" 240, de 1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A CorriíSSão apresenta a-red3ção final do Projeto de Resolução n9 240, 
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevar em Cr$ 
12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e ciri.qilenta e seis o mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consoLidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema, Presiden
te - Saldanha Derzi, Relator - João Calmon. 

ANEXO ,AO PARECER N• 707, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução n' 240, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO 
N• , de 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a elevar em CrJ 12.356.000.00 (doze milhões, trezentos 
e cinqüenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua dfvida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l~' É a Prefeitura Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do 

Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 1lde outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 12.356.000,00 (doze milhões, tre
zentos e cinqUenta e seis míl cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à CE.ixa 
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de 8 (oito) escolas_ 
rurais, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

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

PARECER N• 798, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução nP 258, de 1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 258, 
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar 
em Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema, Presiden
te - Saldanha Derzi. Relator -João Calmon. 

;\NEXO AO PARECER N• 708, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução nP 258, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, ___ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre, Estado do 
Amazonas, a contratar operação de crédito no valor de Cri 
8.613.200.00 (oito mifhões, seiscentos e treze mil e duzentos crnzei
ros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Boca do Acre, Estado do Amazo

nas;·nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de II de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no vãlor de Cr$ 
8.613.200,00 (oito mil liões; seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros), junto 
à Caixa Econômíca Federal, niediante a utilização de recursos do Fundo de 
apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à aquisição de equipa
mentos para coleta de lixo, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

PARECER No 709, DE 1982 

.kedaáio filrar Cio Projeto -de Resolução n'~ 266, de 1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 266, 
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em 
Cr$ 39.300.000,00 (triO ta e noVe milhões e trezentos mil cruzeiros), o montan
te de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema, Presiden
te - Saldanha Derzi, Relator - João Calmon. 

ANEXO AO PARECER N' 709, DE 1982 

Redaçào finei/ do Projeto de Resolução n9 266, de 1981. 

Faço saber que o"Senacio Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, ___ , Presidente, promulgo a seguinte 

. RESOLUÇÃO 
- - N• , DE !982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezen
tos mil crnzeiros). o montante de sua dívida consolichlda. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I\' É a Prefeitura Municipal de Catanduva, Estado de São Paulo, 

nos termos do art. 2<?da Resolução n<?-93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Vt:deral, autorizada a elevar em Cr$ 39500.000,00 (trinta e nove milhões e 
trezentos mil cruzeiros), o montante di sua dívida consolidada, a fim de que 
po:-.sa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caix~ Económica Fe. 
dera!, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mcntl.l Social - FAS, destinado à construção de galerias pluviais, canali
zaç-5o de riachos e emissários diversos, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2<? Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publ_icação. 

PARECER N• 710, DE 1982 

Redaçào final do Projeto de Resolução rt' 25~ de 1982. 

Relator: Senador João Calmon 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n<? 25, de 

I 'J:i2, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO), a elevar em 
(.r$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema. Pres_iden
Ll' - João Calmon, Relator - Saldanha Derzi. 
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ANEXO AO !YARECER NO 710, DE 1g82 

Redação final do Projeto de Resolução n" 25, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
n' de 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia, Estado de Goiás, a 
elevar em Cr$ 7.219.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove 
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l'? É a Prefeitura Municipal de Alexânia, Estado de Goiás, nos ter

mos do art. 2'? da Resolução n'? 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 7.279.000,00 (sete-milhões, duzentos e setenta 
e nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor juntá à Caixa ECOiiômica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinado à construção de galerias ph.iviais, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta Res.olução entrará em vigor na data de sua p-ubTICáÇão. 

PARECER N• 711, DE I982 

Redar;ão final do Projeto de Resolução n? 59, de 1982. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A. Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 59, de 

1982, que autoriZa o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em 
Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta e nove milhões e duzen
tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema, Presiden
te - Saldanha Derzi, Relator - João Calmon. 

ANEXO AO PARECER No 711, DE 1982 

Redar;ào final do Projeto de Resolução n? 59, de !982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
n' de 1982 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em 
Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta e nove milhões e 
duzentos mil cruzeiros). o montante de sua dú·ida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }'i' :t: o Governo do Estado do Rio de Janeiro atiiOriiado a elevar, 

temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens III e IV do art. 29 daRe
solução 11' 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pela de n' 93, de 11 de ou
tubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa emitir 
20.000.000 (vinte milhões) de obrigações do Tes_ouro do Estado do Rio de Ja
neiro- ORTRJ -Tipo Reajustável, equivalente a Cr$ 29.079.200.000,00 
(vinte e no-ve bilhões, setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), consi
derado o valor nominal do título de Cr$ 1.453,96 (um mil, quatrocentOs e 
cinqüenta e três cfuzeifos e nOVeiita e Seis centavos), vigente erri Janeiro/82, 
destinados à realização de parte do orçamento daquela Unidade previsto 
para o corrente exercido, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor na âata de sua publicação. 

PARECER N• 712, DE 1982 

Redar;ão final do Projeto de Resolução f19 61, de 1982. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A ComisSão apreSCnfa a·redação final do Projeto de Resolução n9 61, de 

1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em CrS 
319.360.800,00 (trezentos e dezenove milhões, trezentos e sessenta mil e oíto
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982 . ...:. jfd~rbal Jurema, Presiden
te - Saldanha Derzi, Relator - João Calmon. 

ANEXO AO PARECER N• 712, DE I982 

Redação final do Projeto de Resolução n? 61, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, iriciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 

N9 , DE 1982 

Autoriza a PTefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 319.360.800,00 (trezentos e dezenove milhões, 
trezentos e sessenta mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 t. a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, 

nos termos do art. 29 da Resolução n'?-93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em CrS 319.360.800,00 (trezentos e dezenove 
milhões, trezentos e sessenta mil e oitoc_entos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de 
igual valor junto à Cliixa Econômica Federaf, mediante a ~tilização de recur
sos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à 
construção de postos de assistência médico~social, naquele Município, obede
cidas- as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 713, DE 1982 

Redaçào final do Projeto de Resolução n' 75, de 1982. 

Relator: Senador João Calmon 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 75, de 

1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itajibá (BA) a elevar em Cr$ 
57.881.000,00 (cinqUenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e um mil cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema, Presiden
te - João Calmon, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 713, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução ~9 75, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da ConstituiçãO, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 

N• , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltajibá, Estado da Bahia, a 
elel'ar em Cri 57.881.000,00 ( cinqüenta e sete milhões, oitocentos e oi
tenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dtvida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' t a Prefeitura _Municipal de Itajibá, EStado' da Bahla, nos ter

mos do art. 2"' da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976. do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 57.881.000,00 (cinqUenta e sete milhões, oito
centos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a 
fim de que possa contratar um empréstimo 'de igual valor junto à Caixa Eco
nómica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- FAS, destinado à construção e equipamento de um 
Centro de Abastecimento, naquele Município, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER No 714, DE 1982 

Redaçào final do Projeto de Resolução n" 80, de 1982. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 80, dC 

1982, que autoriza a Prefeitura Municipal-de Tocantinópolís (GO) a elevar 
em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e trêS milhões,- trezentos e setenta e um mil, 
trezentos e vinte e .oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter-
na. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema, Presiden
te -.Saldanha Derzi, Relator - João Calmon. 

• 

• 
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ANEXO AO PARECER N• 714, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução nP 80, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituíçào, e eu, , Presidente promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO 
No , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Estado de 
Goiás, a e/era r em Cri 43.371.328.00 (quarenta i? "três m1lhões, trezenw 
tos e setenta e um mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. t 9 E a Prefeitura Municipal de Tocantinój)olis, Estado de Goiâs, 

nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro_ de 1976, do Senaw 
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três miw 
lhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros) o monw 
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimos no 
valor global acima mencionado, junto à_ Caixa Económica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao DesenvoJvimento Social -
F AS, destinado::; à construção de galerias pluvias, guias, sarjetas, lavanderias 
públicas, aquisição de equipamentos para coleta de lix_o e construção de uniw 
dades escolares, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 715, DE 1982 

Redaçào final do Projeto de Resolução nP 86, de 1982. 

Relator: Senador João Calmon 
A Comissão apresenfa a redação final do Projeto de Resolução n9 86, de 

!982, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar operação 
de empréstimo externo no valor deUS$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólaw 
res nortewamericanos) destinada ao Programa Rodoviário do Estado. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema, Presiden
te - Joàv Calmon. Relator_- Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 715, DE 1982 

Redaçào final dO ProjetO-de Resolução nP 86, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituição, e cU, , Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOlUÇÃO 
No , DE 1982 

Autori::a o Gm;erno do Estado de Mato Grosso a realizaropew 
ração de empréstímo exlerno no mlor de USI_ 100.000,000.00 (cem 
milhões de dólares ameriàinos) destinada ao Programa RodOI'iário do 
Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I'? É o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado a realizar, 

com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de 
USS 100,000,000.00 (cem mi.lhõcs de dólares am.ericanos}_oy, o equivalente em 
outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser Lndicado sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, a ser utili
zado no Programa Rodoviário do Estado, relativo à ligação entre Tangará da 
Serra c a_ Mineração São Francisco. 

Art. 29 A opcraçàa·realizarwsewá nos termos aprovados pelo Poder Exew 
cutivo Ft:deral, inclusive o exame das condições ~reditícias d~ operação a ser 
efctuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banc_o Central do 
Brasil, nos termos do item II do urt. J9 do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 
!974, obt:Jccidas a.s demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da políti~a económicowfinanceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei E~tadual n\' 4.33H, de 3 t de agosto de 198 t, autor_i.z_udora da operação. 

Art. J~' E~ta Resolução entra em vigor na data de .Slla publicuçiio. 

PARECER N• 716, DE 1982 

Redaçào final do projeto de Resolução nP 95, de !982 

Relator: Senador João Calmon 
A Comissão apresenta a redação fi_nal do Projeto Oe Resolução n9 95, de 

1982, que autoriza a Prefeitura Municípal de Fortaleza (CE) a eleva( em Cr$ 

218.583.000,00 (duzentos e dezoito milhões, quinhentos e oitenta e três mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema, Presidenw 
te - João Calmon, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER NO 716, DE 1982 

Redaçào final do Projeto de Resolução nP 95, de !982 

Faço saber que o Senado Fed_eral aprovou, nos termos do art. 42, in"ciSo 
VI, da Constituição, e eu, - , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• ,de 1982 

Autoriza a Prefeitura MunicijJal de Fortaleza, Estado do Ceará, 
a elevar em Cr$ 218.583.000,00 (duzentos e dezoito milhões, quinhenw 
tos e oitenta e três mil cruzeiros}, o montante de sua dMda consolidaw 

da. 

O Senado Federal resolve; 
Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Ceará, nos 

termos dO- art. 29 dª Resolução n9 93, de tI de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 218.583.000,00 (duzentos e dezoito miw 
lhões, quinhentos e oitenta e três mil._ cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor jun~ 
to à Caixa Económica Federal, medía_nte a utiHzação de re_cursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento &:leia\ - F AS, destinado à construção de 2 
(dois) hospitais de emergência, naquela Capital, obedecidas as condições adw 
mi tidas pelo Banco Central do Brasil no _respectivo processo.· 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 717, DE 1982 

Redaçào final do Projeto de Resolução n? 106, de 1982 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 106, 

de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar opew 
raçà.a de empréstimo externo no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta miw 
lhões de dólares norte-americanos)_, destinada a implementação de obras da 
linha LestewOesle do Metr_opolitano de São Paulo. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema, Presidenw 
te~ Saldanha Der;:i, Relator. 

ANEXO AO PARECER N• 717, DE 1982 

Redaçào final do Projeto de Resolução n? 106, de 1982 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 

IV, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N~" , de 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São 
Paulo. a contratar uma operação de empréstimo externo no mlor de 
l./SJ 60,000,000.00 {sessenta milhões de dólares americanos), destina
da a implementação de obras da linha LestewOeste do Metropolitano 
de São Paulo. 

O Senado Federar reSolve: 
Art. J9 Ê a Prefeitura Municipal de São Paulo, EstadO de- SãO Paulo, 

autorizada a realizar, com a garantia da Uníão, uma operação de empréstimo 
externo no valor deUS$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares america
nos), ou o- equivalente em outras moedas, de principal, junto a- grupo finanw 
ciador a ser indicado sob a orientação do MinistériO da Fazenda e do Baric_o 
Central do Brasil, destinada a possibilitar a implementação de obras da linha 
lestewOeste do Metropolitano de São Paulo, através de aumento de capital 
da Companhia do Metropolitano de São Paulo- METRO. 

_ Art. 2~> A operação realizar~s-ewá rios termos aprovados pelo Poder Exe
cufi•,..-o Federal, inclusive o exame das condiçõeSC:ieditíciaS da operação a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do item II do art. \9 do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da políti~a econômicowfinanceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Ld Municipal n~' 9.462, de 26 de abril de 1982, autorizadora da operação. 

Art. J'? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL iSeçào III Setembro de 1982 

PARECER N' 718, DE 1982 

Redaçào final do Projeto de Resolução n' 116. de 1982. 

Relator: Senador João Ca/mon 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n'? 116, 
de 1982, que autoriza O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contra
tar empréstimo externo no valor de_ US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de 
dólares norte-americanos) destinado ao Programa Viârío de Apoio à Pro
dução Agrícola daquele Estado. 

Sala das ComiSsões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema. Presiden
te - João Calmon, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 718, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução nP 116, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO 
N• , de 1982 

Autoriza o Gõverno do Estado de Mato Grosso do Sul a contraR 
tar empréstimo externo no ~·alor de USS 40,000,000.00 (quarenta miR 
lhões de dólares americanos) destinado ao Programa Viário de Apolo 
à Produção Agrfcola daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art~ i"' É o Governo do Estado de Mato Grosso do -St.if ã.uiorizado a 

reaÜzar, com a garantia da União, uma operação de empréstiinO externo no 
valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal junto -a grupo financiador a ser 
indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, a ser utilizado na execução de trechos rodoviários, sendo com o pavi
mento do tipo Tratamento Superficial Duplo com Capa Selante os seguintes 
trechos: Anastácio-km 21 (BR-419), com 21 km; Campo Grande-Rochedo 
(MS-080), com 80 km; Maracajú-Rio Brilhante (BR-267), com 75 km; Três 
Lagoas-Ent' MS-112 (BR-158), com 16 km; Três Lagoas-GarCia (BR-
262), com 62 km; e Miranda-Bodoquena (MS-339), com 57 km; e com o pa
vimento do tipo Restauração com Revestimento Primário Os trechos: Morro 
do Azeite-Porto da Manga (MS-184), com 65 km, e Porto da Manga
Morro Grande (MS-184), com 29 km, todos naquele Estado. 

Art. 2"' A operação realizar-se-á nos termos- a-provados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do item II do art. 1"' do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 
I 974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 

da política econômico-finailCeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n" 189, de 18 de dezembro de 1980, alterada pela Lei Estadual n" 
219, de 6 de maio de 1981, ambas autorizadoras da operação. 

Art. 3"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER No 719, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução nP 128, de 1982. 

Relator: Senador João Calmon 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 128, 
de 1982, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 
1. 770.741.100,00 (um bilhão, setecentos e setenta milhões, setecentos e qua~ 
renta e um mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões~ 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema, Presiden
te - João Calmon, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 719, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução n' 128, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO 
N• , de !982 

Autoriza o Gol•erno do Estado de Minas Gerais a elevar em CrS 
1.770.741.100,00 (um bilhão, setecentos e setenta milhões, setecentos 
e quarenta e um mil e cem cru~eiros} o montante de sua dívida consoli
dada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos. termos do art. 29 

da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado 

a elevar em Cr$ 1.770.741.100,00 (um bilhão, setecentos e setenta milhões, se~ 
tc~.:-cnto:»_e quarenta e um mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, a fim de que possa contratar empréstimos· no valor global acima 
mencionado junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de re
cur:»os do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinados a 
investimentos em ação.social, aquisição de viaturas e aparelhagem de comu
nicação e investimento em desenvolvimento e formação de mãoRde~obra, na
quele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
sil no respectivo processo. 

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

PARECER N• 720, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resq~ucão n" 130, de 1982. 

Relator: Senador João Calmon 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 130, 
de 1982, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contra~ 
tar emprêstimo ex.terno no valor deUS$ 60,000,000.0Õ-(sessenta milhões de 
dólares norte-americanos), destinado ao Programa Viário de Apoio à Pro
dução Agrícola daquele Estado. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1982.- Aderbal Jurema, PresidenR 
te -João Calmon, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER NP 720, DE 1982 

Redaçào final do Projeto de Resolução n' 130, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguin-
te 

RESOLUÇÃO 
N• , de 1982 

Autoriza o Governo dO Estado de Mato Grosso do Sul a contratar 
empréstimo externo no valor de USJ 60,000,000.00 (sessenta milhões 
de dólares americanos), destinado ao Programa Viário de Apoio à 
Producão Agrícola daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 Ê o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a 
realizar. com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no 
valor de USS 60,000,000.0()" (sessenta milhões- de dólares americanos), ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, a ser utilizada na execução dos seguintes trechos rodoviários, todos 
com o pavimento do tipo tratamento superficial duplo com capa selante: 
Camapuã-Paraíso (MS-349), com !3d km; Amambai-Mundo Novo (MS-
156/295/141), com 171 km; Dourados-Na virai (BR-133/MS-487), com 131 
km; Cupim Verde-Camapuã (BR-060), com 41 km; Jardim-Nioaque (BR-
060), com 57 km; e ·---vna- Vicentina-Deodápolis-Ivinhema-Nova 
Andradina-Casa Verde (MS-134/BR-376), com 236 km, todos naquele Es
tado. 

Art. 2~> A operação realizar-se~á nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em afticulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do item II do art: J9 do Decreto n" 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos ófgàos encaifCga:dos da execução 
da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
lei Estadual n9 189, de 18 de dezembro de 1980, alterada pela Lei Estadual n9 
219, de 6 de l"!laio de ~9ª-l, ambas autorizadoras da operação. 

Art. J9 Esta Resolução entra- em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Brasília, de agosto de 1982. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex!- que me ausentarei do País a partir 

de 11 de setembro pilra integrar a Delegação Brasileira a 69• Conferência In
terparlamentar a realizar-se em Roma, de 14 a 22 de setembro próximo. 

.. 
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Gastão Müfler 
Brasília, de set~mbro de f982 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex' que me ausentarei do País a partir 

de II de setembro para integrar a Delegação Brasileira a 69' Conferência In
terparlamentar a realizar-se em Roma, de 14 a 22 de setembrÔ próximo. 

Aderbal Jurema. 
Em de setembro de 1982 

Tenho a honra de comunicar a V. Ex' que me ausentarei do País, a partir 
de II de setembro, para integrar a Delegação Brasileira a 69• Conferência ln
terparlamentar, a realizar-se em Roma, de 14 a 22 do corrente. 

Atenciosamente 
Agenor Maria . 

Senhor Presidente 
Senado Federal, em 9 de setembro de 1982 

Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que estarei auS-ente dO País a partir 
de 11 de setembro, a fim de integrar a Dele_gação Brasileira que partldparâ da 
69• Conferência lntcrparlamentar a reatizÚ-se de 14 a 22 do corrente, em R o-_ 
ma. 

Atenciosamente 
Gabriel Hermes. 

Em de agosto de 1982 
Tenho a honra de comunicar a v: Ex• que me ausentarei do País a partir 

de 12 de setembro para integrar a Delegação Brasileira a 69• Conferência In
terparlamentar a realizar-se cm Roma, de 14 a 22 do corrente. 

Atenciosamente 
Louriral Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- As comunicações Hdas vão à 
publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptísta. 

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

Acentuando que, depois da fome, a epidemia tabagística que assola o 
País se transformou na ma-ior causa da morte no território nacional, - res
ponsável por 90% dos casos de câncer no pulmão, 25% dos enfartes e a quase 
totalidade das vítimas de enfisema, -a AssociaçãO pâdmaertse de Combate 
ao Fumo, a Associação Médica e a Secretaria Estadual de Saúde c Bem-Estar 
Social promoveram a realização, em Curitiba, no dia 27 de agosto passado, 
da 3~ greve do Fumo no Estado do Paraná. 

A participação de cinco mil estudantes, de 14 a 18 anos, que organizaram 
piquetes em pOntos estratégicos da região metropolitana e durante 12 horas 
confraternizaram com o povo, foi um acontecimento que, pelo seu significa
do, justif'tca a minha presença nesta tribuna, para levar ao conhecimento do 
Senado Federal que a mobilização nacional contra O-tabagismo vem adqui
rindo surpreendente e expressiva intensidade. 

É a conscientização da mocidade brasileira, que desperta da suã indife
rença e se engaja, com o entusiasmO c"aracterístíto dos JOVens, n-a luta contra 
o vício de fumar. 

"Viva Sem Fumar" - foram as palavras de ordem daquela greve origi
nal, escritas em camisetas, faixas c adesivos, ao mesmo tempo em que os estu
dantes solicitavam as assinaturas do povo, como demoristração ae apoio ao 
Manifesto a ser enviad_o, na próxima semana, ao Presidente João Baptista Fi
gueiredo, com mais de 200 mil assinaturas. 

Nesse documento pedem os e·studantes do Paraná que seja proibida a 
propaganda do cigarro nas TVs ~radioemissora-s de todo o País, esclarecendo 
que os anúncios desse tipo jâ são proibidos nos países desenvolvidos. 

Sugerem, ainda, os grevistas que os anúncios em maços de cigarros os
tentem a advertêncía, já-Utilizada internacionalmente, de_ que "o cigarro faz 
mal à Saúde". 

Em pronunciamentos anteriores sobre o assunto, já tive a satisfação de 
destacar a liderança do Paran_á no combate aos oefas_tos efeitos do tabagism,o, 
ao memso tempo em que enalteci o r'nagnífíto desempenho do Professor J ay
me Zlotnik, médico da Un_i_vc(sidade Federal do Paraná e Secretário-Geral da 
Associação Paranaense de Combate ao Fumo; do Secretário de Estado e de 
Saúde, Doutor Oscar Alves; do ex-Governador Ney_ Braga e do ex-Prefeito 
Jaime Lerner, que muito contribuíram com o seu apoio para o êxitO desta úl
tima greve. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com imenso prazer, eminente Sena
dor Jorge Ka(ume. 

O Sr. Jorge Kalume - O assunto é tão marcante, que me fez deixar a 
Mesa para vir aqui, mais urri.a vez, -congratular-me com V. Ex• por essa C<.'lm

panha que vem fazendo contra o fumo, em favor da saúde do povo brasileiro. 
Eu me recordo que V. Ex•, já na Câmara dos Deputados, fazia isso. Porém, 
agora mais sedimentado, esUi persistindo ne.c:;sa luta. gloriosa, posso dizer, e 
algum dia V. Ex' será melhor compreendido. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a V. Ex•, nobre Se
nador Jorge Kalume, pelo seu aparte, pelo seu apoio, apoio que não é de ho
je, é_ de muitos anos. V. Ex~ é ló:!Ipbém umd~queles que_combatem o vício do 
fumo, e nós, eu e V. Ex• somos daqueles que procuramos catequizar aqueles 
que ainda continuam a fumar, muitos deles médicos que fizeram carreira bri
lhante na Faculdade de Medicina, _amigos nossos que estimamos c a quem 
queremos bem, mas não querem se convencer, não_ querem compreender o 
mal que o fumo causa à saúde, e, meu caro Senador Jorge Kalume, V. Ex~ 
não sabe com que tristeza eu os vejo botar o cigarro na boca. Mas, espero que 
algum dia esses que continuam recalcitrantes que continuam fumando dei
xem o fumo de vez e passem a gozar de uma perfeita saúde. Muito obrigado a 
V. Ex~. em-inente Senador Jorge Kah.,1me. 

Ccintratulo-me cáiii -os-estudanteS-e cOm o povo áo Paraná pelo sucesso 
da mencionada greve de advertência contra o flagelo do cigarro. 

Ao mesmo tempo, solicito a incorporação a esta breve comunicação da 
reportagem recentemente publicada pela Revista O Cruzeiro, em sua últíma 
edição, de 30 de agosto do corrente, cujo_texto, organizado pelo jornalista 
Hífson Wachneld-t, apreseii.tã um substancioso resUmo intitulado "A escolha 
é Sua: - Fumo ou Saúde", em que são divulgados aspectos fundamentais 
dos perigos do tabagismo e um panorama sucinto da luta travada pela Orga
nlzação Mundial de_Sail.dtLç_ontra Qhábito de f!unar. (Muito bemf Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOUR/VAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

A ESCOLHA É SUA: 
FUMO OU SAÚDE 

Texto: Hilsun Wadmddt 
Fotos: Rubens Amhic:u 

Com este slogan a OrganizaçãÕ Mundial de Saúde lançou uma campa
nha de adyertência dirigida aos que se expõem todos os dias e em todas as ho
ras, aos riscos do tabagismo. Não só àqueles que tem o hábito de fumar mas 
tamb~m. aos "fumantes involuntários", que inalam a fumaça do cigarro cm 
ambiente fechado onde se fuma- ônibus, teatro, cinema, lojas, salas de aula 
e escritórios. 

Os "fumantes involuntários" 

SoOre o-s -perigoS que rondam os "fumantes-involuntários" ou 
"fumantes-passivos", o professor Ismar Chaves de Oliveira. titular de Tisio
logia e Pneumologia da Faculdade de Ciências Médicas salientou que, até 
bem pouco tempo, não se dava muita importância aos efeitos do fumo no 
"fumante-involuntário", Pois não existiam trabalhos cientíJicos que provas
sem sua real nocividade. 

-Todos os argumentos- disse- contra as situações que colocavam 
o-s não-fumantes em posição desfavorável, decorriam da impressão de que a 
fumaça do cigarro faria algum mal também a eles e não somente ao fumante 
ativo ou voluntário. Entretanto - esclareceu ainda o professor lsmar- só 
bem recentemente_ vêm surgindo trab-alhos científicos que mostram, sem mais 
nenhuma dúvida, os efeitos d_o fumo na saúde dos "fumantes-passivos". 

C_ita_n_99,- em seguida, ãrtTgo pUblicado em conceituada revista especiali
zada norte--americana, o professOr Ismar esclareceu que, em 1979, era levado 
ao conhecimento do mundo médico que_ o cardiopata e o pneumopata cróni
cos, não-fU.inan!es, __ l2_'?_9-i~_I?-fter suas àoeiiç_~~ eXacerbadas se expostos, em am
bientes fechados, à fumaça do cigarro. 

- Mas agora- concluiu- já se pode afirmar, pda primeira vez, que os 
não-fumantes sadios, expo~tos à fumaça de cigarros em ambiente de tniba
lho, s-ofrbm disfunção das pequenas vias respiratórias. E essa disfunção foi 
avaliada quantitativamente, não deixando nenhuma dúvida do ponto de vista 
científico e csta_tístlco. -

Pior que a polui('ào atmosférica 

-Notável, sem dúvida, a consulta que,_ recentemente, a RevistJ Brasileira 
de JY1edicina (RBM) orga_nhori" sobre o fumo, por ocasião do lançamento da 
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campanha promovida pela OMS ao comemorar a passagem do Dia Mundial 
da Saúde, e da qual participaram figuras exponenciais da medicina, todos elas 
unânimes em condenar o vício do fumo, tão disserriinado em nosso país. 

Edmundo Blundi, professor de Pneumologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro c detentor de outros cargos· de relevo, citando re
latórios de entidades científicas de "grande p-restígio e, também o da própria 
OMS, fez ver que, sem mais nenhuma dúvida, o fumo é o responsável pela 
bronquite crônica, enfisema pulmonar e pelo câncer do pulmão, além de pro
vocar outras graves conseqUências e que- ainda salientou - o tabagismo 
sobrepuja de longe todos os efeitos da poluição atmosfériCa! 

Eduardo Blundi disse que ficou demonstrado que um milímetro de fu~ 
mo, proveniente de um só cigarrO, vai criai- no arribiente do fumante uma at
mosfera contaminada que supera as maiores concentrações encontradas entre 
os demais poluentes urbanos. 

- Esta corrente secundária - explicou melhor- é aspirada pelos seus 
conviventes que se- tornam, assim;- furriantes de segurida mão, com to-das as 
conseqüências daí decorrentes. 

DepoTs de realçar que "no ambiente do fumante todos fumam", o pro
fessor· Blundi esclareceU que este aspecto coletivo torna o tabagismo, de uma 
certa forma, doença contagiosa com um novo ângulo do problema. Em con
seqüência- advertiu ele- há um aumento evidente de 33% na incidência de 
moléstias respiratórias entre oS ••cantatas" dos grandes fumantes, principal
mente, de crianças. 

Evolução das doenças 

Dando maior realce as doenças provocadas pelo fumo do cigarro dentro 
da sua especialidade médica - a Pneumologia - o professor Blundi discor
reu, em seguida, sobre as suas etapas evolutivas até o enfisema pulmonar e o 
câncer do pulmão, afirmandO que o impacto m"ais precoce-do cigarro sobre o 
pulmão humano foi fdentificado dUrante estudos de autópsias em jove-ns (mé
dia de 25-anos), vítimas de mortes súbitas ou inesperadas, 39 autópsias, 19 fu
mantes. As anormalidades encontradas em todos os fumantes, segundo os 
cientistas Niewoehmer Klemerman eRice, foram: a) perda do epitélio brón
quico; b) inflamação da parede; c) macrófagos ricos em pigmento marrom; d) 
edema; e) fibrose e f) hiperplasia epitelial. 

As mulheres e o fumo 

Pesquisas e estatísticas recentes ccirrlprovám o que -todo mundo vê: as 
mulheres estão fumando cada vez mais e, em pouco tempo, alcançarão o ho
mem nesse vício danoso, apesar de .saberem algo sobre efeitos deletérios do ci
garro sobre a saúde, inclusive sobre a gravidez e o feto. 

As mulheres que fumam como os homens morrem como os homens que 
fumam -é a opinião geral dos médícos e cientistas que se dedicam ao estudo 
do problema relacionado com o tabagismo. 

No laboratório, ti conclusão lndiscut!vel: cães submetidos a experiências 
-com o fumo contraíram enfisema e câncer no pulmão. -

Tabagismo e doenças coronárias 

O professor José Rosemberg, titular de Tisiológia e Doenças Puimonares 
e autor do conhecido livro .. Tabagismo, sério problema de Saúde Pública", é 
outro médico de renome que forma na vanguarda da luta contra o fumo. Fa
lando sobre a correlação entre tabagismo e doenças coronárias diz ele, citan
do a OMS, que o vício concorre com 25% para a moitalid3Cfe dOs fumantes 
que sofrem desse mal. 

-O relatório do "General Surgeon'', dos Estados Unidos, referentes ao 
ano de 1976, abrangeu 3.338..000 óbitos nos quais se avaliaram separadamen
te os fatores agravantes como nível de colesterol no sangue, pressão arterial e 
consumo de cigarro. Ficou apurada a importância de cada um deles e paten
teada, assim, a relação entre o infarto do miocárdio e o consumo de cigarros. 
Foi verificado ainda que nos Estados Unidos, a cÕmbínação dOs- fatores cita
dos é multiplicativa. TOdavia-- salientou o professor- o risco do tabagis
mo, por si só, subiu rapidamente quando o consumo foi de mais de 10 cigar
ros diários, e os fumantes de 20 ou mais cigarros tiveram um risco 2,5 vezes~ 
maior para o primeiro episódio coronai-üi.il.o. 

Há esperança para ex-fumantes? 

O professor Rosemberg deu esperança de cura aos ex-fumantes, dizendo 
que o abandono do vício melhora rapidamente os processos periféricos circu
latórios. Também diminui rapidamente o risco -de infarto dO miocárdio em 
cerca de 50% em 1 ou 2 anos apõs o último cigarro. Em seguida - acentuou 

-o decréscimo prossegue mais lentamente, ficando ao cabo de 10 anos igual, 
ou quase igual, ao dos q_ue nunca fumaram. 

Atitude correta: parar de fumar 

Mas o médico Paulo Affonso Pinto Saraiva, da área médica de São Pau
lo, aJirrna, por sua vez, que não existe tiin tralamento medicamentoso para 
atenuar os riscos provenientes do fumo. 

-O tratamento único, a meu ver, é a atitute que o fumante deve adotar 
-a de parar de fumar. O fumo acarreta prejuízos anatômicos que dificilmen-
te poderão ser revertidos. Sob este aspecto, a administração de qualquer me
dicamento pode ser até prejudicial, induzindo o paciente à idéia de que seria 
possível continuar com o l1ábito d6 fumar. Além dessa interferência psicológi
ca negativa, o medicamento, de fato, não proporciona nenhuma melhora do 
quadro patológico, dependendo, este, exclusivamente do efeito agressivo do 
cigarro: Eill- Cmti'as palãvras, poder-se-ia até falar de um antagonismo medi
camentoso com o fumo, pois a administração do medicamento e a conti
nuaçãC! do hábito de fumar aceleram a deterioração do quadro patológico, 
como foi demonstrado inequivocamente no Instituto "Dante Pazzanese" de 
Cardiologia de São Paulo. 

Se todos os fumantes parassem de fumar, as broncopneupatias ob.strutiL·as 
crónicas e suas gra~·es repercussões sobre a mortalidade e a incapacidade do tra
balho desapareceriam dentro de uma geração. 

Experiência com cães 

De acordo com os resultados da experiência inédita levada a efeito pelo 
cientista Auerbach, em 1970, com I 00 cães que permaneceram em câmaras 
especiais durante 29 meses, foram constatados que, após os exames feitos nos 
animais- que a princípio rejeitaram o fumo mas que, depois, a ele se acostu
maram sofregamente - os cães não-fumantes não apresentaram enfisema; 
cães fumantes de cigarros com filtros, 5,7% apresentaram enfisema; cães fu
mantes de uma carteira por dia 12,9% com enfisema e cães fumantes de 2_car
teiras por dia -. qu_ase todOs foram tOmados pelo enfisema! 

Na área previdenciárla 

O médico Heleno Pacheco de Almeida, dos postos de São Gonçalo eRa
mos, do INAMPS, que presta, diariamente, um atendimento entre 500 a 600 
pessoas, informou que, a seu ver, devido ao preço alto dos cigarros, o vício 
apresenta tendência a baixar. 

Sobre o problema de um modo geral, diz ele: 
-Costumo, junto aos pacientes, akrtá-los sobre os perigos do tabagis

mo, dando-lhes instruções, mas não os proíbo de fumar. Pessoas que adquiri
ram o· hábito ou vício de fumar, não podem ser submetidas à supressão das 
substâncias contidas no cigarro, a não ser por atitude própria na escolha da 
conduta que deve seguir. As condições psicológicas que levam ao vício do 
fumO são sérias e cada tim-defende a sua própria, e não a dos outros, que são 
hábitos, vícios e convicções que só poderão ·ser mudadas pelo próprio indiví- · 
duo sem que modifique o equilíbrio na sua paz interior, e que muitas vezes só 
é mantida a muito custO se não- fumar, dando· lhe o êxito esperado. Mas o 
fumo é um vício e ninguém precisa de cigarro para viver. A não ser quando 
tornado um hãbito vira um vício e, então, deixar de fumar já é impossível. 

. Doenças .serifssimas 

Nos meus 30 anos de profissão em diversos setores de atividade médica 
-continuou o Dr. Heleno Pacheco de Almeida- constatei doenças bronco
pulmonares seriíssimas, Câ·ncer nã região buCal, provocad_os pelo uso do ci- · 
garro e, também, casos graves na Emergência dos setores hospitalares espe
cializados como os de Pneumologia e Cardiologia. 

No Instituto Nacion(If do Câncer 

Parece existir, rea1mente, uma relação estreita e~tre o câncer do pulmão 
e o uso do cigarro. E as estatísticas levantadas no exterior e mesmo entre nós 
comprovam que a incidência do câncer do pulmão t~m se manifestado, prin
cipalmente, entre os tabagistas, sobretudo naqueles que fumam mais de 20 ci
garros por dia. 

A afirmaçãO é do professor -A~y Frauzino Pereira, diretor do Instituto 
Nacional do CânCer. Ele ac.résceritou que o cigarro, mC:smo não incidíndo na 
área do câncer, tem ação maléfica nas outras patologias pulmonares, provo
cando, por exemplo, o enfisema. "Todas as pessoas que fuma-m há muito 
tempo- frisou- estão sujeitas a contrair ó enfisem·a pulmonar." 

Exibindo dados estatísticos elabo_rados pelo INCa. o professor Ary 
Ficillzino Pereira informou, em Segufda, que '!- inCidência de tumores malig
nos no ente humano é muito elevada na área bucal e nas suas proximidades 
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(principalmente nos lábios) em face do uso constante não só do cigarro, co
mo, também, do cachimbo e do charuto. 

Destacando, ainda, que o tabagismo não pode ser, obviamente, aponta
do corno o único agente caUsado-r do câncer pulmopai, o ~iretor do INCa 
lembrou os males provocados nas vias respiratórias pela poluição, tarriOém 
maléfica das grandes cidades. 

-Mas uma campanha de grande envergadura contra o tabagismo, 
como uma verdadeira mensagem, deve ser dirigida prinCipalmente aos jovens, 
mostrando os perigos do fumo- concluiu o prof~Úr AfY Frauzirlo Pereira. 

As mulheres que fumam como Os homens morrem como os homens que fu
mam. 

Teores _bai.'Cos e aditivos 

Os teores de alcatrão e nicotii1:l~Teduzidos na fabricaçã-O" de cigarros di
minuem apenas- afirmam os rilêdicos em geral - a probabjlidade de câncer 
no pulmão mas não eliminam o perigo de tumores em outras partes do orga
nismo, ou de problemas relacíónados com o c.oração e durante a gravidez. 

- Essa coisa chamada cigarro sérn risco não exiSte - é' a afirrilação da
queles que estão à frente do c_ombate ao fumo, Os adiU vos que a eles se jun
tam para dar maior aroma também podem causar o cânCer. E no caso do cân
cer pulm,onar, alguns cigarros parecem- parecem apenas- inenos danosos 
do que os outros, embora a redução dos riscos parece· ser menor. Mas quanto 
às doenças cardiovasculares, enfisema, bronquite ou efeitos nefastos sobre a 
gravidez, não se pode, na verdade, chegar à mesma conclusão. E sobre os adi
tivos nos cigarros cliamados de baixos teores, o problema também é comPle
xo pois nerihum fabrícanlC revela as substâncias empregadas, alegando segre· 
do comercial. 

Suspeita-se, porém, que os misteriosos aditivos, quando queimados pelo 
fumante, dão origem a- substâncias causadoras do câncer. E, em conseqüên
cia, o uso e o abuso desses aditiVoS podem anular os efeitos tidos como bené
ficos da redução do i,eQf do alcatrão é da nicotina, representando -m-aiores, 
novos e ainda não investigados riscos de_d_Qe_n_ças diferentes. 

De onde veio a planta maldita 

De onde é originário o fumo, ou tabaco, que tanto-mal vem causando à 
espécie humana? Dizem qUe dC Tabagõ, ilha dos Caraíbas, cujas folhas, pre
paradas de vários modos; se Tumarn,- se cheiram e se masttgam. O tabaco é 
uma planta solanácea, também chamada vulgarmente de erva-santa, denomi
nação, como se vê, im:Prõpríá é fnadeqUada. DeVe suas--" qualidades" e tam
bém o seu aroma enganador a um alcalóide perigoso- a nicotina. Ainda em 
planta, é um vegetal vigoroso, g_ue pode atingír 2 fnetros de altura, com folhas 
até 60 ou 70 centímetros--de coinprimento-. Das- Antilhas, o fumo foi levado 
para a Europa pelos espanhóis e seu uso tornou~se comum na França onde 
foi introduzido pelo embaixador de Catarinª-_de M~Qicis- loào Nicot
que lhe deu o nome, isto é, à nicotina. O tabaco é cultivado em quase todos os 
países, especialmente cm CUba, Java, Sumatra, Estados Unidos, Turquía e no 
Brasil. Suas folhas, depois de colhidas e secas, são submetidas a fermentação 
em massa e transformadas em pó fino (tabaco de cheiro ou rapé), em filamen
tos (fumo propriamente) e em rolos-(para mascar ou mastigar). Já nos primei
ros anos de seu uso sabia-se que o tabaco causava males ao organismo huma
no pela inalação _da nicotina e do alcatrão que entram na sua composição, 
provocando, além das doenças já mencionadas, o mau_ hálitot ao faringite, a 
dispepsia, as afecções da vista e a perda da memória. 

Concluindo, tendo em vista o quadro exposto, dos prejUízos causados ao 
ser humano pelo uso do fumo, pintado com cores forte_s mas dentro da reali· 
dade indiscutivel, pai"ece que o slogan da Organização Mundial da Saúde 
sobre o tabagismo e_os seus perigos, ficaria melhor se assim fosse: "A ESCO
LHA Ê SUA -SAÚDE OU MORTE". 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pô_rto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A imprensa do País vem-se ocupando, com razão, das sondagens de opi
nião pública que órgãos espccialízãdOs--rcaTiZam:KevJstas comO Veja e Isto é, 
emissoras do porte da TV Globo, jornais da projeção do Jornal do Brasil e do 
O Globo têm-se ocupado amiúde da posição dos candidatos dos _diferentes 
partidos que vão disputar as eleições de 15 de no_vembro. 

A propósito deste panorama eleitoral, onde não faltam também os futu
rólogos políticos, não somente aqueles que por profissãO têm as suas colunas 
diárias em jDrnais- deste País para Cmitir os seus cortceítos, as ·suas especo-

lações, no mais alto nível jornalístico deste País, como também aqueloutros 
que em campanha procuram coloçar como previsãO não a realidade eleitoral 
das PesquiSas, mas o desejo de vencer. 

Corpo político militante, acompanhando todas essas marchas e contra
ma"rchui> po-líticUs, querO diZer qüe-3.0-PDS interessa sobretudo a marcha das 
e_leições para -I 5 _de no~-embro. Não queremos nos deter _agora em futurologia 
política, fazendo considerações sobre _o Brasil çlepois de 15 de novembro. De
sejamos, isto sim, cheiar a 15 de novembro dentro dC um clima de respeito 
âos partidos à COnstituiçãO; é df: acatamento das_ autoridades à Lei, para que 
possamos evitar incidentes como aquele, lamentável, do Recife, em que um 
funcionário da Polícia CiyiJ, informam os jornais, em estado de embriaguês, 
agrediu a tiros um candidato do PMDB em comício relâmpago num dos bair~ 
r os populares da minha cidade, dQ Recife. O func_i_onário já se encontra pi"eso 
administrativamente, por determinação do titular da_ Segurança Pública do 
meu Estado, que acaba de recomendar, em ordem severa, o não compareci~ 
mente de agentes da polícia civil nos comícios, a não s_er quando o partido re
que_~ra segurança para realiz~-los. 

Sr. Presidente e Srs. Senad_ort;s, estamos, como diz- a revista Istv é do co- _ 
meço da semana, na caç8. -ilO indefinido, porquanto as pesquisas ora favore
cem determinado candidato, ora mqstram que candidatos outros estão 
avançando sobre aqueles que pareciam ser os preferidos. Isso demonstra, isso 
significa que o Presidente Figueiredo_ deu ~c~st!! País um clima de Jiberdade 
política, de tal forma que se sucedem os resultados diferente~ nos Estados, 
desde o Rio Grande do Sul ao Amazonas. 

Todos nós que lemos esse resultado verificamos que o Brasil, durante o 
período revolucionário,-amadureceu para a prática da democracia, não dcse~ 
ja ser uma Vestafque -venha a permitir idéias que não -se cOadunam com o sis
tema democrático. Quero referir-me àqueles radicais da esquerda ou da direi
ta_ que se aproveitam do jogo democrático para assumir o poder e fechar as 
portas ao diálogo. 

O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex~ permite, eminente colega? 

Ó SR.ADERBAL JURE MA- Ê uma honra para mim, Senador Luiz 
Cavalcante, rec_eber o seu aparte. 

O Sr. Luiz Cavalcante-:- V. Ex~ se refer~u, com muita justiça e com muita 
propriedade, à ínestimável partiCipação do Presidente Figueiredo na concreti
zação da chamada abertura democráüCa~-1\-tas, quando se fala em abertura 
demOcrática; em redemocratização do País, não se pode olvidar aquele que, a 
meu Ver, deu a maior contribuição para que essa redemocratização, essa aber
tura, se concretizasse, e fosse esta realidade que é hoje. Quero referir-me ao 
nosso eminente colega, meu conterrâneo e meu particular amigoTeotônío Vi
lela. Foi no Governo do Presidente Geisel, ainda portanto sob a vigência da
quela coisa chamada AI-5, que TeotônlO Vilela, aqui neste plenário, iniciou 
uma série de corajoslssimos e afoitíssimos pronunciamentos, quase um verda
deiro desafio à enüio ordem vig!!nte, pregando a redemocratização do País. E, 
torno a repetir, na minha ótica, foi _Teotónio V:il~Ia quem motivou esta 
Nação, levando os seus dirigentes, os dirigentes de: então e o d_irigentc de hoje, 
a seguirem aquele último caminho que lhes restavam que é a concretização da 
abertura democrática. Disse já aqui, neste mesmo microfone, c r_epíto agora: 
Teotónio foi, no julgamento deste seu amigo, o aicida, aquele que matou o 
AI-5. Mas ísso, de maneira nenhuma, diminui o valor, a inestimável contri
buição do Presidente João Baptista Figueiredo, que deu como que o tiro de 
m-isericórdia. Obrigado a V, Ex~ 

O SR. ADERBAL JUREMA- Nobre Senador Luiz Cavalcante, acos
tum~~o que ~stou nesta Casa_ ouvir os se_us pronu~ciamentos, recebo a sua 
participação no. meu discUrsO como uma cPntrÍb!l_ição histórica, ... 

O Sr. Luiz Cam/cante - Histórica devç ser a palavra. 

_ O SR. ADERBAL JUREM A - ... fazendo V. Ex• destaque a um seu 
companheiro, numa hora em que, politicamente, esse companheiro, em razão 
de seu estado de_saúde, não poderia captar encômios. V. Ex" é aqui, nesta Ca
sa, um me~t"re dâ independência moral, V. Ex• ê aqui, nesta Casa, um para
digma. ( A1uito bem!) POr iSso, recebo a contribuição de V. Ex~ como um adenda· 
ao meu discurso, que vai enriquecê-lo. 

o_ Sr. Luiz-_Çacalcante-:- Obrigado a V. Ex~ 

O SR. ADERBAL JUREMA -Continuando, Sr. Presidente e Srs. Se· 
nadares, desejaria chamar a atenção para a necessidade de fazermos justiça a 
uma força que os regimens totalitârios p-rocuram- desconhecer: a seiva demo
crática do povo. (Muito bem!) O povo não deve ser olhado como classes cco
nõmicas ciu classes sociaiS, p-õrquarifo, toda vez que perdemos o sentido do 
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geral para olhar o particular, jâ não estamos fazendo democracia do povo, 
pelo povo e para o povo. _ _ _ 

Daí os regimens totalitários da esqUerda terem criado, ria Concepção de 
Milovan Djilas, urna nova classe, uma noVa classe que contraria_ Lenine, ao 
dizer; ''No estado ê a revolução". Precisavam derrubar a burguesia, instituir 
a ditadura do proletariado, para chegar ao estado sem classes. 

No entanto, os "ideólogos das esquerdas já hoje não falam mais desse es
tado sem classe, porque nasceu na engrenagem político-comunista uma co
munocracia e, ao lado dessa comunocracia, nos países que vêm respondendo 
ao desafio da sociedade coletivista, com a sociedade planificada, a começar 
pela Inglaterra, Estados Unidos, França, com teóricos -da altura de um traba
lhista chamado Harold Joseph Laski, de um filósofo político chamado Karl 
Mannheim, todos eles esbarram numa nova classe: a tecnocracia, a tecn??u
rocracia, do qual o Brasil não ficoU imune nem poderia ficar. 

Por isso, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, ao contemplar o trabalho des
sas revistas, que tenho em mãos, vemos quadros delineando a situaçãO do Pa
raná, do Rio Grnade do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Per
nambuco. No Estado do Paraná, o peemedebista José Richa à frente do pe
dessista Saul Raiz; no Estado do Rio Grande do Sul, o pedessista Jair Soares 
à frente do peemedebista Pedro Simon; em Minas Gerais, o peemedebista 
Tancredo Neves à frente do pedessista Eliseu Rezende; no Estado do Rio de 
Janeiro, o peemedebista Miro Teixeira à frente da petebista Sandra Cavalcan
ti; e em Pernambuco, o pedessista Roberto Magalhães à frente do peemede
bista Marcos Freire. 

Devemos receber essa contribuição como uma oríentação para a nossa 
estratégia" política como partido, nunca, porém, como um julgamento defini
tivo, porque este só será feito no dia 15 de novembro. 

E com este equilíbrio que procuro vir a esta tribuna para pedir, em causa 
própria, a transcrição de entrevista que concedi ao Jornalista Tarcísio Holan
da, e hoje publicada no Jornal de Brasília. Leio-a, para que conste do meu dis-
curso: 

Uma reformulação constitucional para coroamento da abertu
ra política promovida pelo Presidente João Figueiredo e uma reor
ganização partidária, corri a criaÇão de ilovos partidos, serãO as 
principais conseqiiências das eleições de 15 de novembro deste ano, 
segundo conclusão a que chegou o Senador Aderbal Jurema, vice
líder do GoVeino no Seriado. 

Aderbal Jurema acredita que o PDS Conservará maioría abso
l~ta nas duas Casas do Congresso, mas julga que é conveniente ao 
processo de liberalização de nossas instituições políticas que a refor
mulação constitucional venha a ser definida, na próxima legislatura, 
através de entendimentos entre os dirigentes e líderes do PDS _com 
os seus colegas dos partidos oposicionistas. 

APOIO AO GOVERNO 

Aderbal Jurema acredita que o Presidente será politicamente 
fortalecido através de um· resultado que dará a vitória ao PDS na 
maioria ·dos Estados- 15 ou mais. Com -uma vitória em-ina1S da 
metade dos Estados e com maioria absoluta no Congresso, o Presi
dente terá recebido uma verdadeira consagração, para o senador 
pernambucano. 

O Vice-Líder do Governo acaba de regressar de viagem que fez 
a Pernambuco, otimista com os resultados eleitorais não apenas 
neste Estado, como em todo o Nordeste. Pelas informações quere
colheu durante sua recente estada em Recife, Jurema acha que o 
PDS elegerá os futtiios governã.dor e senador de Pernambuco, como 
a maioria absoluta de uma bancada federal de 16 deputados. 

o senador terii informações que lhe -garantem a eXPéCtativa de 
uma vitófía- do PDS em todo o Nordeste. ·~o que só poderá ser moti
vo de satisfação para o Presidente da República C seus-correligio
nários". 

Jurema afirma que o PDS vem crescC:nOo eleitoralmente por
que o povo tem compreendido que as oposições não apresentam al
ternativas válidas para enfrentar a crise, ••mas o engajamento do 
presídente de honra do nosso partido, o Presidente JOão Figueiredo, 
tem ajudado eleitoralmente os nossos candidatos". 

- Com essa participação franca e aberta do Presidente da Re
pública, creio que a tendência é de nosso Partido crescer ainda mais, 
eleitoralmente - disse Aderbal Jurema. 

REFORMA 

O Vice-Líder do Governo no Senado acredita que a reformu
lação constitucional e uma nova reforma partidâria serão as prirí.Ci-

pais conseqíiêndas das eleiçõ~s de 15 de novembr~ deste ano. Ainda 
que acreditando que seu partido venha a conquistar a maioria abso.:
luta na Câmara _e oo Senado, Jurema crê que o caminho mais conve
niente para che-gar a um modelo adequado de reformulação consti~ 
tucional será através de entendimento entre os partidos. 

A reforma partidária, por outi'ó lado, será imposta pela reali
dade polítiCQ-ideológica, segundo Aderb3r JUi-effi3. Os interesses e
leitorais que se uniram dentro do PMDB para as próximas eleições 
deverão buscar seus próprios caminhos após o pleito de novembro. 

O atual quadro partidário não sobreviverá aos resultados da 
próxima eleiÇão, pai'a 0--senadoi pernambucano. 

Jurema referiu-se "ao triunfalismo inicial dos oposicionistas, 
que agora cedeu diante do conhecimento de uma mudança eleitoral 
que favorece o PDS na maioria dos Estados". Em Pernambuco, dis
se que a candidatura do Senador Marcos Freire perde terreno, en~ 
quanto cresce a chapa do PDS, representadas pelas candidaturas 
Roberto Magalhães e Marco Maciel, para goverrtador e senador, 
respectivamente. 

-Quem poderia garantir, há um ano, que Unhamos condições 
de vencer as eleições em Pernambuco?- indagou Aderbal Jurema, 
garantindo que o PDS terá uma vitória esmagadora sobre as opo
sições em seu Estado. 

Sr. Presidentee_Srs. Senadores, colocando em banho-maria a futurologia 
política - não sou imune à futurologia -, deixo aqui minha confiança de 
que o povo brasileiro, acima dos partidos, saberã escolher, na relaçã.o dos 
candidatos a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal, a senador da 
República, a governador, à povo brasileiro saberâ escolher aqueles que te
nham, pela sua vida pública, formação política, porquanto, na universidade 
política do CongreSso Nacional, nós todos, independentes de partidos, não 
queremos que se estabeleça nesta R:.epública uma nova classe. Queremos, sim, 
que os homens eleitos pelo povo governem para- o povo. E este o nosso dese
jo, e que os tecnocratas, os burocratas sejam auxifiafes indispensáveis na 
construção do progresso deste País, mas que, de maneira alguma, passemos a 
ser dirigidos por aqueles que, em vez de prestar contas ao povo, rendem suas 
homenagens à máquina. A máquina, Srs. Senadores, deve ser um instrumento 
nas mãos do homem. Quando passamos a viver em função da máquina, mes
mo -numa civilização cibernética, deixamOs de ter aquela condição primeira, 
que é a de ser humano. 

Por isto Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho a esta tribuna, nesta tarde, 
dizer da minha convicção de que um Presidente autenticamente brasileiro~ 
como o João Figuei"redo, merece de todos nós um preito de admiração, por~ 
que ele disse que faria e está fazCndo deste País uma Democrada. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Passei o último fim de semana em Caldas Novas, que é o meu Shangri-Iã. 
E lá, não tendo à mão os meus queridos jornais diários, do Rio de Janeiro, de 
São Paulo e os desta Capital, lancei mã.o dos jornais que encontrei na sala de 
estar do hotel, entre eles a Folha de Goiás. No dia 5 de setembro, sob o título, 
~·Políticos goranos' cOndeilam Ministro" o citado jofnal, com o subtítulo "A 
maioria absoluta acha péssima a atuação dos Ministros da área económica
Delfim Netto na frente", dâ notícia de uma pesquisa junto a empresários 
goianos para conhecer~ lhes a opinião a respeito da atuação dos Ministros da 
área econéimica. E o resultado dessa pesquisa foi sobremodo desfavorável ao 
titular da Secretaria do Planejamento, que foi o mais visado pelos empre
sários. ouvidos em primeiro Jugar. Estes, os empresários, eril 70% considera
ram péssima a atuação do dirigente da política económica brasileira. Parale
lamente, na área política, foram consultados políticos da facção governista e 
da oposicionista, numa proporção de 36% governista·e-45% oposicioilisra. No 
cômputo final, 80% dos políticos goianos consideraram péSsima a atuação do 
dirigente da política económica nacional. 

Esta é a síntese da notícia que me levou aos meus arquivos. ao meu Livro 
Negro, onde também tenho resultados sobre a atuação dos membros do Go
verno Figueiredo em pesquisas diversas realizadas pela revista Isto E. 

Assim é que, em relação ao titular da Secretaria do Planejamento, a pri
meira pesquisa de Isto E com a qual me deparei, de julho de 79, dava o se
guinte resultadq: na área empresarial. 68% dos empresários consultados con
sideraram excelente a atuação do Ministro Delfim Netto; 26% consideraram 
regular e 6% consideraram ruim. Um ano depois, em julho de 80. o resultado 
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da pesquisa foi o seguinte: 39% consideraram excelente-. anteriormente, no 
ano anterior, eram 68% os que julgavam excelente-, um ano depois, repito, 
39% julgavam excelente, 33% julgavam regular e os que julgavam ruím foram 
a 28%. Um ano antes era de 6% a percentagem de ruim. Em janeiro de 1981, o 
resultado da pesquisa, segundo Isto E. foi o seguinte: excelente 22%. Então 
caiu de 68% em 1979, para 68%, em 1980, e para 22% em 1981. Os que consi
deravam regular somaram 37%. Repito: em julho de 1979, 25% dos empre
sários consultados consideraram regular a atuação do Ministro da Secretaria 
de Planejamento. Um ano depois os 25% tinham subido pã.ra 33% e seis meses 
depois, em janeiro de 1981, tinham subido para 37%. Põi-fim, a classifiCação 
de ruim: na pesquisa de agora, 41% dos empresários goianos consideraram 
ruim a atuação do Ministro da Secretaria do Planejamento. 

Fazendo um retrospecto: em julho de 1979 apenas 6% do empresariado 
consideravam ruim a atuação do titular da Secretaria do Planejamento. Um 
ano depois, os 6% tinham subido para 28%, e 6 meses depois, em janeiro de 
1981, para 41%. Agora, segundo o jornal goiano, os empresários de Goiás, 
em 70% consideraram ruim a atuação do MinistrO -da secretaria do Planeja
mento. 

Creio que esses riúineros, embora retã.tivos aPenas no Estado de Goiás, 
dão bem uma amostra do que se passa no País inteiro ·quanto ao julgamento 
da referida autoridade. Sem da_r muita ênfase ao julgamento dos políticos, 
que em 80% julgaram ruim o desempenho do Secretário do Planejamento, 
prefiro cingir-me à ãrea empresarial, aquela que mais amiudadamente presta 
homenagens ao ilustre titular da Secretaria do Planejamento. E _aqui cabe 
uma pergunta: a 15 de novembro, a quanto irão oS _70% de hoje? E esta é Uina 
pergunta que interessa sobremodo ao meu Partido, isto é:. ao partido ao qual 
estou algemado. 

E o julgamento do uzé Povo"? Já vimo~ o julgamento cios políticos, o 
julgamento do empresariado. E qual será o julgamento do "Zé Povo"_,_este 
que, quantitativamente, eleitoralmente, é o ·que mais interessa- aos partidos 
políticos- o "Zé Povo". Qual será o julgamento do "Zé Povo" em r_elação à 
conduta do dirigente da Secre_tada Qe Planejamento? Tenho para mim que 
numa hipótese nada pessimista a resposta será a mesma resposta que expressa 
a inflação brasileira, ou seja, cóiS:a beirando os 100% Ou sejª: quase-100% de 
reprovaç-ão ao desempenho do titular da Secretaria de Planejamento. 

Por fim, tenho em mãos o recorte. do Correio Brazi/iense, do dia 15 de a
gosto, dando no_tícias çi_os 1rês anos de atividade do atual detentor da Secreta
ria de Planejamento à frente daquela Pasta. Três aríoS cravados, naquele 15 
de agosto último. O título da notícia é o seguinte: -- -

.. Delfim, por três anos, lutando contra a maré." 

Vamos repetir, pois, o título, que é muito eloqUente: 

"Delfim, por três anos, lutando contra a maré." 

Tenho para mim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que se fosse o "'Zé Po
vo" que tivesse que dar título a essa notícia, a manchete seria esta outra: 

"A maré, por três anos, lutando contra DeJ.ffm.". 
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE Passos Pórto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Saldanha Derzi. 

O SR. SALDANI:IA DERZI (Pronuncia_o-se:Syinte discurso. Sem reví
são do_ orador.) - Sr. _E':r_esjdente, Srs. Senadores: 

Venho à tribuna para manifestar a minha preocupação quanto à si~ 

tuação do homem rural no Brasil. A agropecuária hacional está numa si
tuação verdadeiramente deplorável. 

Ainda leio, no jornal do dia 12 de agosto, uma entrevista do Sr. Presiden
te do Banco do Brasil em que reconheceu, ontem, que a adoção da correção 
monetária pós-fiXada para todos os empréstimos bancâr1os, com exceção do 
desconto de duplicatas, elevará o custo dos financiamentos rurais não ampa
rados pela taxa subsidiada de 35% ao ano, no Norte, Nordeste, e de 45_% no 
Centro/Sul. No caso do Banco do Brasil, as aplicações rurais à taxa de mer
cado terão os juros elevados de 73,8% ao ano para cerca de 120%. 

É a taxa do custeio, a taxa para que o agricultor possa plantar a sua la
voura. 

Porque, no financiamento dos bancos e do B_anco_dQ Brasil, há uma taxa 
de 45.% para os pequenos agricultores os que plantam menos de 200 hectares 
- para os médios e grandes agricultores, a taxa seria acima de 73%. Mas hoje 
com a correção pós-fixada, esta taxa de juros para o mêdio e o grande agricul
tor, serã entre 120 a 140% ~o ano, Sr. Pre:sidente. 

Ora, quem poderá plantar no Brasil, quem poderá produzir no Brasil a 
uma taxa ·de 120 a 140% ao ano? Não há agricultor nenhum que vã se aventu-

rar, a arriscar o seu capital, a sua propriedade para produzir para o Brasil, 
quando vemos o valor d_os produtos de primeira necessidade a u_m preço abai
xo da crítica. Vejam-se os preços da soja, hoje, do arroz, do feijão, do milho 
que não acompanharam a inflação, de mais de 1 Oü%; do ano passado. 

Portanto, eu vejo uma situaç-ão das mais difíceis para o homem da zona 
rUral; para o agricultor e para o pecuarista desta Pátria. Já para_ os investi~ 
mentes da pecuária todos eles terão juros entre 120 a 140% ao ano, Sr. Presi
de_nte. Então, de nada adianta o Ministério da Agricultura e o Governo gasta
rem bilhões e bilhões de cruzeiros numa propaganda belíssima, pela televisão, 
para incentivar o agricultor e o pecuarista a continuarem a produzir para o 
Brasil. De nada adianta mentir para o agricultor, que os seus financiamentoS 
estãO mais facilitados e que os juros são subsidiados, quando, na realidade, os 
juros subsidiados são para o pequeno agricultor e o pequeníssimo pecuarista, 
aqueles que plantam menos de ~00 hectares . 

Ora, Sr. Presidente, s3bemos que aquele que produz para o grande Brasil 
e para as sobras dos produtos de primeira necessidade, os produtos primários 
para a exportação, é o médio e o grande produtor. O pequeno é quase que 
uma lavoura de subsistência. 

De forma que, embora o Senhor Presidente_da República tenha se mani
festado, por diversas vezes, que a prioridade era para o homem do campo, 
para o agricultor, Sua" Excelência o SenhOr Presidente da República, está sen
do traído pefÕs seus auxiliares que não recebem a sua recomendação de, real
niente, amparar o homem do campo, o homem que trabalha, o homem que 
produz. Então, quem irá ·produzir este ano rio Brasil? Quem irá plantar, sa
bendo que irá pagar um juro acíma d.e 120% 

Esta é situaçãO lastimável ein que se enCohtra o homem do campo brasi
leiro. E o Senhor PreSidente da República, repito, está sendo traído pelos seus 
auxiliares que não estão dando a prioridade que se devia dar ao homem que 
trabalha na agricultura e na pecuária brasileira. 

A utilização obrigatória pelos bancos de correção pósRfixada 
acabou com a proteç-ão existente nas normas do Conselho Mone
tário Nacional (CMN) de assegurar ao produtor rural, na parcela 
do crédito sem subsídio, a cobrança da menor taxa exigida de qual
quer pessoa-jurídica. Assim o BancO do Nordeste do Brasil (BNB) 
praticava a taxa de mercado de 60% ao médio e ao grande agricultor 

ao ano nos financiamentos rurais e a maioria dos bancos comer
ciais ficava entre 80 e 9.0%. Agora o produtor só conseguirá o finan
ciamento complementar ao custeio agrícola, na faixa dos 30 a 50% 
dos Valores Básicos de Custeio (VBC) para os médios e grandes 
agricultores, respectivamente, a custo entre 120 e 140% ao ano. 

Sr. Presidente, é lastimável e de nada adianta o Sr. Ministro da Agricul
tura ir à televisão dizer que teremos uma supersafra no corrente ano como 
nos anos anteriores. Realmente, o ~emp-o ·correu da melhor maneira possível 
para os agricultores, e a produção foi bastante razoável no ano passado. Mas, 
ainda est~o plantando os agí-icultoi-es quEtém as suas maquinarias, seus tfã~ 
tores, colhedeiras, plantadeiras em tempo útil de utilizá-las, porque se eles fo
rem adquirir agora um tratar, uma colhedeira, uma plantadeira, uma semea
deira, eles irão pagar um juro de 140%. Logo, não há produto que se possa 
plantar para se obter um lucro, obter o dinheiro ou o rendimento para pagar 
um juro de 140% ao ano. 

Então, os que ainda têm suas maquinarias úteis plantam, mas dentro de 
dois a três anos ninguém mais plantará neste País se não for mudada a orien
tação do Governo. 

Verificamos, Sr. Pres_idente, uma Qiminuiç_ão da compra de tratares e de 
implementas agrícolas; nos últimos dois anos diminuiu em mais de 70% a 
aquisição dessas maquina-rias, porque nenhum homem da zona rural irã 
arriscar-se a comprar essas maquinarias a um juro de 140%, quando os nossos 
produtos primários estão a um preço ínfimo. Temos, agora, o caso da soja, 
que também foi importada da Argentina e do Paraguai; do arroz, que foi im
portado do Uruguai, em parte, 100 a 200 mil toneladas, a pretexto de draw
back para que servisse para a exportação, quando o nosso produto está num 
valor que realmente não paga o sacrificio e o custeiO do pobre agricultor, por
que os financiamentos de custeio dados pelos Bancos do Brasil e particulares 
não atingem a 60% das necessidades dos agrícultores. Eles têm de recorrer aos 
bancos particulares para complementação das necessidades dos recursos, nes-
se caso caem na taxa de 140% ao ano. -

Sr. Presidente, se o Pr'!sidente da República, realmente, não voltar os 
seus olhos, com seriedade, para o homem--da zona rural, teremos graves difi
culdad~ para a nossa pátria: E, o nosso MiniStério da Agricultura é um total 
ausente, só entrevistas na televisão e, na realidade, nada em benefício do ho
mem da zona rural! Na pecuária, nem se fala, porque não há nem recursos, 
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nos bancos, para o atendimento do custeio da pecuãria. Nem a jurOs de 120%, 
a 140% não se encontra recurso, no banco, para o atendimento à pecuária 
brasileira. 

Mas, vemos que os produtos veterinários usados na pecuária Subiram 
neste ano 120%, mLiífo-acima da inflaç3.o do corrente ano. Os outros insumos 
para a pecuária, como o sal, o arame, subiram mais de 120% também- ao ano. 
E os produtos da pecuãrüi. e da agricultura não acompanham a desvalori
zação, a inflação, que está asfixiando a Nação brasileira. 

Tenho, aqui, ainda um artigo de Frederico Heller, sob o título; .. Agrope-
cuária, a Solução". --

Recente relatório do Banco Mundial destaca a opinião ui:lâni
me dos economistas bem informados e co-mpetentes de que unica
mente o fomento da agropecuâria reduzírâ a probreza do Terceiro 
Mundo. Do ponto de vista nacional, impõe salientar-se que o País 
tem 250 milhões de hectares de área agricultável, o que sign-ifica 
uma produção possível de 400 milhões de toneladas de grãos. 

Essa a possibilidade brasileira, Sr. Presidente. 

O documento do Banco Mundial registra que numerosos go
vernos dificultam o crescimento das atividades agropecuárias, tabe
lando os 'preços. Conseqüentemente, a produção rural não cresce 
(decrescendo, não raro), o que obriga a importações maciças de gê
neros de primeira necessid3.de, e-isso a preços de-correntes da relação 
entre oferta e procura. 

Nessas circunstâncias, representa mera tolice o tabelamento de 
gêneros de primeira necessidade. O que se torna indispensável, da 
parte do Conselho Monetário Nacional, é a fixã.Ção de razoáveis 
preços mínim-os e bases de financiamento: Quilnto aos financiamen
tos, a colaboração do Banco Mundial e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento está assegurada. 

Ampliando-se e modernizando as nossas atividades agropecuãrias, serão 
rapidamente resolvidos os problemas da balança comercial e do balanço 
de pagamentos, podendo-se esperar, em ambos os casos, a ocorrência d~ 
consideráveis superávits. _Estes reduzirão, indiretamente, os problemas 
inflacionistas, e isso de modo a não caU-sar desemprego e subemprego. 

Com o fomento das atividades agropecuárias, a taxa do Produ
to Interno Bruto se elevará consideravelmente, fazendo com que se 
evite também a proletarização da classe média, urbana e rural. Para 
que tudo isso seja possível, não se precisa de nenhum ••milagre", ne
nhum esforço super-humano. Quanto ao planejamento e à exe
cução, são apenas necessárias diretrizes da parte do Presidente da 
República, diretrizes que exigem o bom senso e o realismo que cer
tamente possui. 

Sr. Presidente, realmente é notável a apreciação do Banco Mundial no 
que se refere aos produtos primárioS- dizendo que ainda são os que dão a sub
sistência ao nosso País, ainda são os que mantêm a nossa indústria. E nós não 
poderemos ter uma indústria forte, sem consumidores da nossa indústria, se 
nós estamos empobrecendo, dia-a-dia, o homem do campo, o agricultor e o 
pecuarista. 

t preciso que o Governo se atente o mais rapidamente possível para essa 
incorreção, senão o empobrecimento da zona rural será de tal que eu não sei 
quais serão as conseqUências sociais neste Pafs. 

Nós sentimos as dificuldades das nossas indústrias brasileiras porque 
perderam "a galinha de ovos de ouro" desta Nação, que eram os homens da 
zona rural: os consumidores~ E vem a indústria de automóvel com aumento 
-automóveis, caminhões e utilidades para a zona rural- acima da inflação 
no Brasil, e sem a menor providência do Governo brasileiro. 

De modo que é triste, Sr. Presidente, ter que Vir à tribuna para dizer da 
nossa preocupação sobre o futuro do homem rural brasileiro, o futuro do 
nosso agricultor, do nosso pecuarista, realmente, totalmente incompreendi
do, totalmente desamparado, com medidas executadas dentro de gabinetes de 
ar refrigerado, aqui, no. Planalto Central, quando o homem do campo vive no 
mais completo desconforto, no mais completo abandono, no mais ca:npteto 
esquecimento. 

É preciso que o Senhor Presidente da República volte os olhos, realmen
te, para o homem do campo brasileiro, senão nós não saberemos o que será 
deste Pais no futuro; nós não teremos a produção de que necessitamos para 
alimentar o povo brasileiro e para propiciar uma exportação que diminua o 
deficit da nossa balança comercial. 

Ê o apelo que faço ao Senh_or Presidente da República dizendo que, real
mente, Sua Excelência está serido iludido pelos seus auxiliares. Nenhum dos 

seus auxiliares -o MiOistro da A,&ricultura, do Pla~~jame~to ou os Minis
térios cor relatOs na parte económica- tem atendido, como era desejo do Se
nhor Presidente da República, ao homem da zona rural, o agricultor e o pe
cuarista. 

Este o apelo que eu faço, _na esperança de que ainda possamos ainda ser 
ouvidos, para que realmente o homem do campo volte a ter aqueles dias de 
tranqUilidade, para que possa manter, com dignidade, a sua família e produ
zir para a grandeza deste País. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa·se à 

ORDEM DO DIA 

Não há número para deliberação. 
As matérias constantes dos itens I a 27 ficam com a votação adiada por 

falta de quorum. As matérias constantes dos itens 28 e_35 ficam com a discus
são sobrestada em virtude da falta de quorum para vOtação de requerimentos 
que dependem. 

São os seguintes os itens adiados: 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 101, de 1981 
(n9 3.702/80, na Casa de-origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
-INCRA, a alienar, R. Companhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lo
tes li, 12, 13, 14, 15 e 16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Co· 
Ionização de Altamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará, tendo 

PARECERES FA VORÃ VEIS, sob n•s 560 a 582, de 1982, das Comis· 
sões: 

-de Agricultura; 
-de Assuntos Regionais; e 
-de Finanças. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 202~ de 1981 (apre
sentado. pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.207, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar emprésti
mo externo, no valor de US$ 50,000,000.00 (cillqüentà. milhões de dólares 
norte-americanóS), destinado ao U PlanO de Metas Governamentais- PLA
M EG 11 -, 79/83, tendo 

PARECER, sob n• 1.208, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 232, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n9 1.306, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 
875.103.660,51 (oitocentos e ,Se-tenta e cinco milhões, cento e três mil, seiscen
tos e sessenta cruzeiros e cinqíienta e um centavos), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.307 e 1.308, de 1981, das Comissões: 
-de Con.stitulçào e Justiça,· pela constitúdonalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Afunici'pios, favoráveL 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 241, de I 981 (apre
sentado pela ComisSão de Finanças como- conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez milhões de dóla
res norte-americanos), destinado a programação de investimentos naquele 
município, tendo 

PARECERES. sob n•s 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto- vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em tyrno único, do Projeto de Resolução n9 245, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de FínanÇáS COmo conclusão de seu Parecer n9 1.386, 
de 1981 ). que autoriza o Governo do Estado do Rio Gçande do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor deUS$ 110,000,000.00 (cento e dez 

.. 
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milhões de dólares norte-americanos), destinado ao programa de obras 
viárias e ligações tronçais daquele Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.387, de 1981, da Comissão 
- de Constiruiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

6 

Votação, em turno único, do_ Projeto de _Resolução n9 107, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclUSãO·d-e seu Parecei riY 549, de 
1982), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a contratar em
préstimo externo, no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dóla
res norte-americanos), destinado ao programa de investimentos urbanos, ten
do 

PARECERES, sob n's 550 e 551, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador_ _Dirceu Cardoso; e 
-de .#unidpios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 114, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de _Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 565, d-e 
1982), que autoriza o Governo d.P_Es_tado de_ Goiãs a realizar operação de em
préstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cirtqüenta milhões _de dóla
res), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mine
ração e Infra-estrutura Econôrnica_._ naquele Estado, tendo 

PARECER, sob n' 566, de 1982, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<:l 159, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 951, 
de 1981 ), que autoriza o_ Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevaT 
em Cr$ 342.652AOO,OO {tr-CzcntOfe quarenta e-dois milhões, seiscentos e cin
qUenta c dois mil c quatrocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob n' 952, de 1981, da Comissão 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuric;licidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9189, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 1.153, 
de 1981 ), que autoriza o Govern-o do Estado de Mato Grosso a r~a.l~zar op~
ração de empréstimo externo, no valor deUS$ 70,000,000.00 (setenta n:tilhões 
de dólares norte-americanos), destinado ao programa de rodovias alimenta
doras do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.154, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 42, de_ 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 279, 
de: 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 180.975.100,00 (cento e oitenta rililhõ_es, novecentos e setenta e cinco mil 
e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1982, das Comissões: 
-de Con.m'tuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de MunidpiOs. favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 52, de 1982 (apre-
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 311, 
de 1982). que autoriza a PrefeitUra Municipal de Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 37.576.000,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 312 e 313, de 1982, das Comissões:~ 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridkidade; e 
-de- Municípios, favOrável. 

IZ 

V otuçào, em turno único, do Projeto de Resolução n'1 85, de 1981 (a_pre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 488, 
de 1981). que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em 
Cr$ 679.404.096,76 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e qua
tro mil, noventa c seis cruzeiros e setenta e seis-centavos), o_ montante de sua 
dívida consolidada, tendo· 

PARECERES, sob nos 489 e 490, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitUcionalidade e_juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

-13 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 110, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de_ ~anom-ia como c9_nclusão ?e seu Parecer_ n9 732, 
de 1981}, que autori~a a ·Prefeitura Muriidpaf"de São José dos Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhão, noven"ta- e sete milhões, trezentos 
e trinta e oito mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada_, tendo 

PARECERES, sob n•s 733 e 734, de 1981, das Comissões: 
-de ConSt-ituição e-Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

14 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Resolução n11 112, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Ecmomia como conclusão de seu Parecer n9 738, 

de 1981), que autoriza a Prefeíftii'a-de Estância Turística de Itu (SP) a elevar 
em Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e cem mil cru
zeiros), o iriOhtãnte de sua dív"ida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 739 e 740, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munjdpios, favorâvel. 

- 15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nY 126, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 793, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA) a elevar em 
Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e 
noventa e nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

~ PARECERES, sob n•s 794, 795, 1.348, 1.349 e 1.350, de 1981, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, /9 pronunciamento: pela constitucionalidade 
ejuridicidade do projeto, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 29 pro
nunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da emenda de plenârio e 
da su bemenda da Comissão de Economia, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; 

-de Municípios,-/9 pronunciamento: favorâvel ao projeto; 29 pronuncia
mento: favorável à emenda de plenárijo e à subemenda oferecida pela Comis
são de Econorilia; e 

-_de Economia, 29 pronunciamento: favorável à emenda de Plenário com 
subemenda que apresenta. -

16 

Votação, em turno ún"ico, do Projeto de Resolução nY 127, de 1981 (apre
Seiüãdo pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 796, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em 
CfS 270.959.0QO,OO._(duzentos e setenta milhões,_ novecentos e cinqUenta e 
nove mil cruzeirOS), ó montante de sua dívida Consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 797, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senã.dor HugO Ramos. 

"li 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nY 162, de 1981 (apre~ 

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 996, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elçvar em 
Cr$ 246.000,000~00- (duzentoS e quarenta e seis milhões de cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 997, de 1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicídade, com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de R~olução n9 223, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como co-nclusão de seu Parecer nY 1.280, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe à contratar emprésti
mo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte
americanos), destinado ao Programa de Investimentos do Estado, tendo 

PARECER, sob n'l.281, de 1981, das Comissões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. · 
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19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 263, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1 .443, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mara Rosa (GO) a elevar 
em Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos c quarenta e um mil e seis
centos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.444 e 1.445, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,· e 
-de A.funicipios, favorável, 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 452, 
de 1982), que autoriza o Governo do Estado de G-Olâs a elevar em 
Cr$ 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos mil cru· 
zeiros), o montante _de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 453, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicict'ade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 131, de 1982 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parece! n9 656, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipàl de Ilhéus (BA) a elevar em 
Cr$ 218.094.00_0,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e quatro mil cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 657 e 658, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

22 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de a
posentadoria especial para o comerciârio, na forma que_ especifica, tendo 

PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juríd~cidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

·Viana e Jos_é Fragelli. 

23 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração~ fendo 

PARECERES, sob n's LU63 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e -
- de Finanças, favorável. 

24 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luii Viana~ que declara o Marechal-do-Ar E
duardo Gomes patrono da Forca Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridjcidade e, no 

mérito, favorável, nos lermos de substitutivo que apresenta; e 
-de Educação e Cultura, f<ivorâvel ao substitutivo da Co.miSsãO de 

Constituição e Justiça. 

25 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accíoly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n• Ll45, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça,- pela consiitucionalidade-Cjuiidlcid3.de e, no 

mérito, favorável. 

26 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n's 1.197 a Ll99, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, Pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social. favorável; -e -
-de Finanças, favorável. 

27 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 362, de 
I 979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n? 6.7I8, de I2 de novembro de I979, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Legislação Social; 
-de Sen'iço Público Civil,· e 
-de Finanças. 

28 

Discussão, em turno único, do_ Projeto de Resolução n9 40, de 198 I (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
3 I8, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
CrS 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 
· -· PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e 
-de Municípios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Se

nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.) 

35 

Discussão, em primeiro turno, do ProjetO ae- Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel HerineS, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 573 e 576, das Comissões: 
-de Constitucionalidade e juridicidade; 
--de Legislação Social, favorável; 
-de Serviço Público Ch'il, contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que apre-

senta. _ 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr(o)- Passa-se ao item 29: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9l87, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.106, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de 
Sergipe à elevar em Cr$ 3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e 
trinta milhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e três cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.107, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridi-

cidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutí-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorom. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 30: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 I99, de 
198 I (apresentado pela Comissão de Economia C<?mo conclu_são de 
Seu Paiecer n9 l.l&b, de 1981), que autOriZa a Prefeitura Municipal 
de Macapá (AP) a elevar em Cr$ 115.723.113,00 (cento e quinze mi
lhões, setecentos e viole e três mil, cento e treze cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, so5 n's 1.181 e 1.182, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade_, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Munidpios, -faVOd.vel. 

Em discussão o projetõ. {Pausa.) 
Não havendo quem· queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorom. 

• 

• 

• 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 31: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 239, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como ~onclusão de 
seu Parecer n9 t.339, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Caarapó (MS) a elevar em Cr$ 11.144.700,00 (onze milhões, cen
to e quarenta e quatro mil e s_etecentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.340 e 1.341, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municfpios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação da matêria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 31: 

DiscüSsão, em turno únic"o, do Projeto de Resolução n~' 252, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 IA06, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Maués (AM) a elevar em Cr$ 14.854.000,00 (quatorze milhões, 
oitocentos e cinqüenta e quatro mil cruzeiros) o ·montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.407 e l.408,de~l981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senado~ Hugo Ramos; ·e 
-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 33: 

Discussão, em turno UniCO, do Projeto de Resolução nt? 21, _de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como cop.clusão de 
seu Parecer n9 123, de 1982), que autoriza O Governo do Estado de 
Goíãs a elevar em Cr$ 1.586. 700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oi
tenta e seis milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante-~e sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 124, de 1982, da Corriissão 
-de Constituição e Justiça, pela constituciona1idade e juridici-

dade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~lo, declaro-a encerrada. 
A votação da matéria fiCa adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -It<;m 34: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re$olução IJ_9 23, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 132, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Ituiutaba (MG) a elevar em CrS 424.489.240,00 (quatrocentos e vin
te e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e 
quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s !33 e .134, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estã esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Diã. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Encontrava-me no Vale do Juruã, em camPanha eleitOfã:t no município 
de Cruzeiro do Sul, quand_o meu_s companheiros e eu fomos surpreendidos 
com a notícia do falecimento da excelentissimã Senhora_ Haydée Maria Fer
nandes da Silva, ocorrido na capital acreana Rio Branco, onde residia. 

Viúva do saudoso desbravador Lauro Fontes, cuja memória reverenciei, 
em 1979, nesta Casa, dona Haydée, esposa virtuOSa que soube viver digna
mente ajudando seu s~udoso esposo; mãe bonfssima, que amava e idolatrava 

seus diletos filhos, Humberto, Mário, Edgar, Aidano, Maria Fernandes, 
Margarida, Dalva, Maria Penha e Maria Zuleia, os quais soube guiar na sen
da da mais elevada moral, espelhando assim a sua conduta e de seU inesquecí
vel eSposo. E suas lições foram altamente profundas e ternas, renetindo-se na 
nova geração, representada pelos seus jovens netos, netas e bisnetos. 

Dona Haydée, nascida em Sena Madureira, que desaparece com a idade 
de 73 anos, mantinha um permanente sorrisó e seu rosto revelava a bondade 
de seu coração e de uma personalidade marcante que soube viver a vida doan-_ 
do· a seus numerosos ·deScendentes o seu exemplo, dos mais altruísticos. 

O povo do-Acre chora a sua ausência e faz urna prece para que na eterni
dade, ao lado do esposo, passe a integrar a legião dos justos, os quais, corno 
ela, ajudaram na terra seus semelhantes com amor e ternura. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, desta Tribuna, registro o passamento de 
dona Haydée, corno forma de homenagem imorredoura a quem passou pela 
terra deixando saudades, por tudo quanto semeou em prol de seus 8 filhos, 23 

__ netos e 4 ~isnetos. (Muito bem!) 

~ ~ O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador JOão Calmon. 

O SR. JOÀO CALMON (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Um amplo programa, todo ele voltado para o bem-estar da comunidade, 
acaba de ser estabelecido como meta da Associação Brasileira de Ensino O
dontológico durante sua XVIII Reunião Anual. Desse programa, um dos 
mais importantes pontos é a conscientização dos poderes públicos para a ne~ 
cessidade de nuoretação das águas de abastecimento de todos os municípios 
brasileiros. 

Essa preocupação que aliás não é nova no âmbito da Associação Brasi
leira de Ensino Odontológico, representa uma inversão nos conceitos mais 
antigos da Odontologia, voltada outrora principalmente para os aspectos cu
rativos de sua prática. Hoje, conforme vem sublinhando a Associação pratica
mente deSde a époCa éhl que foi fundada, deve a Odontologia,- tal como as de
mais ciências da área biomédica, atentar para a prevenção das enfermidades 
que atingem a comunidade. 

Cabe fundamentalmente ao Estado, ao Poder Público, atender a essas 
necessidades sociais. Conforme temos insistido, os investimentos em saúde, 
hig-iene; eduCaÇão, alimentação básica, habitação popular, só ocasionalmente 
merecem maior atenção do Governo brasileiro -:- pois sucessivas adminis
trações sabidamente têm dado mais ênfase ao_econôrnico que ao social. Nesse 
sentido, vemos com alegria o esforço empreendido por uma entidade tão séria 
e representativa quanto a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, no 
sentido de b_uscar a solução de problemas comunitários dessa dimensão. 

Registre-se que essa postura não constitui novidade na proficua vída da 
Associação. O esforço pela melhoria das condições sanitárias em que vive a 
populaç:'i.o nacional caracteriza as suas atividades e disso vem sendo fiador,já 
há onze anos, seu presidente Edrizio Barboza Pinto. Cabe lembrar, a propósi
to, que o professor Edrizío Pinto acaba de ser reeleito, como candidato único, 
presidente da Associação, em um justo reconhecimento pela sua dedicação à 
causa da qualificação do ensino de Odontologia e da sua orientação para o 
bemwestar social. 

A Associação, com efeito, verri dedicando-se obstinada e proficuamente 
à melhoria das condições -~e ensino em nosso País. Mais urna de suas n:tetas, 
estabelecidas-na XVIII Reurliãci, é o treinamento do pessoal auxiliar que está 
trabalhando no serviço público sem a devid<:I fo_rmação. Paralelamente, a en
tidade deseja incelltivir a formaçã~ de pessoal auxiliar para absorção; Pelo 
serviço público, como coadjuvante _d_o_s cirurgiões-dentistas e como executor 
das tarefas básicas dos serviços de prevenção. 

Visa a Associação, ainda, intensificar a realização de cursos a nível na
cional e regional, buscando o crescente aperfeiçoamento do pessoal docente, 
além de integrar cada vez mais o cirUrgião-dentista e os estudantes de Odon
tologia na sua procura do bem-estar social. 

Nessas condições, aõ mesmo t~~_po em que manifesto rriinha satisfação 
pelo generoso esforço empreendido pela Associação, exprimo a confiança em 
que, guiada pelas mãos capazes do Professor Edrizio, perseverará no caminho 
da luta por melhores condições de vida para a população deste País. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) ~Concedo a palavra ao nobre Se
nador HumbertO Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Sr_s. Senadores_: 

Já tivemos oport~nfdade de levar ao _conhecimento desta Casa, em ou
tros pronunciamentos, ~ situ~ção em que se encontram inúmeros anistiados 
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em razão de errônea aplicação da Lei da Anistia por vãriôs óriã6-Sda Admi
nistração -Públíca e ·setores a ela ligados, diretamente ou indiretamcnte. ----

Mal interpretando a Lei da Anistia, órgãos do Executivo levam os anis
tiados a recorrerem à Justiça que, tem agasathado as pretensões mais do que 
justas daqueles que se viram despojados de seus direitos perante a sociedade 
quando do Movimento de 1964. 

É deveras lamentável que venham os anistiados a sofrer novas punições 
por força de interpretações que não se coadunam com o instituto da anistia. 

Embora a anistia qul! foi decretada- rião teriiía guardadOPTincípios que 
sempre nortearam sua figura, quaís sejam aqueles historicamente a ela liga
dos- ser ampla e irrestrita, mesmo assim, há de ser interpretada de tal forma 
que assegure aos anlstiados todos os direitos que lhes foram retirados quando 
das sanções políticas. Não se procedendo dessa maneira, serã sempre uma 
anistia pela metade o que, à evidência, é a negação do próprio perdão conce
dido. 

E sempre bom lembrar aqueles que nos legaram os seus talentos jurídi
cos, tornando-se seus estudos, suas teses, verdadeiros monumentos no campo 
do Direito e intocáveis até os nossos dias, por perfeitos, frutos de saberes jurí
dicos incontestáveis. Assim, Carlos Maximríiano. Sua posi"Ção.Corrlo se deva 
interpretar os decretos de anistia está consubstanciada na l(ção -jurldica que 
passamos a aspear: ~·Decretos de_anistia, os de indulto, o perdão do ofendido 
e outros atos benéficos, embora envolvam concessõ.cs ou favores e, portanto, 
se enquadram na figura jurídica dos privilégios, não stiportain exegese restri
ta". 

Não fosse assim, não se interpretasse leis de anistia de rrianeira ampla e 
irrestrita, voltaríamos a aplicar aquela "anistia inversa" de que nliavà Rui 
Barbosa quando do projeto de anistia enviado ao CongreSso por Prudente- d-e 
Morais, em 1895, em razão da Revolução Federalista e da Revolta da Arma
da. Procurador de dezenas de oficiais do Exército e da Armada, Rui argüía a 
inconstitucionalidade do decreto de anistia mais precisamente em parágrafos 
semelhantes em tudo a artigos contidos na atual Lei de Anistia. Na ação pro
posta por Rui contra a União, pediam os oficiais que se lhes fossem contado 
tempo para todos os efeitos, conforme as leis gerais em vigor, cOndenando-se 
a Fazenda Nacional a pagamento de soldos e demais vencimentos conforme 
aquelas leis. 

Mas, essa posição histórica, onde dois gfandes juristaS demonstram, à 
saciedade, como se deve, com acerto, aplicar a lei da anistia, dela ainda não se 
aperceberam os órgãos da administraÇão pública e empresas a ela ligadas, di
reta ou indiretamente. 

Raro é o dia cm que não nos chegam às mãos apelos e mais apelos de 
vãrias categorias de trabalhadores que se vêem preteridos em seus direitos, 
refletindo-se essa situação em seus salários, proveilfO'S e ·perisões e rio cômpu
to do tempo de serviço em que se viram, afastados em face de punições políti
cas. 

Agora mesmo, tanto Sindicatos Bancários coino a própria Confederação 
Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, nos dão notícias do 
descumprimento, por parte dos Bancos Oficiais, da Lei da Anistia. Embora 
esses estabelecimentos de crédito tenham já solucionado determinadâs si
tuações de empregados seus anistiados, permanecem, aiilda, sem solução, ou
tras posições, trazendo, com isso; real prejuízo àqueles que ffierecetam os fa
vores da anistia. E é sempre bom observar que o próprio Presidente da_ R~
püblica, quando encaminhou a Mensagem da Anistia ao Congresso, assegu
rou que todos teriain os seus direitos patrimoniais respeitados. 

Dentre as reivindicações dOs anistiados ainda não solucionadas pelos 
Bancos Oficiais- e diga-se de-Passagem, isto 3pós decorridoS dois anos da 
Lei da Anistia - está a ciue se refere -ao direito ao cômputO do tempo de ser
viço relativo ao afastamento para a composição dos proventos na atividade, 
na aposentadoria e para efeito de pensão. Assim, estão esses __ trabalbadores 
dos Bancos Oficiais completamente marginalizados em 1-it.Zão da negativa às 
suas pretensões e que são das mais justas. 

É de compreensão cristalina que - interpretando~se ã. Lei de Anistia 
como deve ser interpretada, isto é, sem restrições- há de se computar o tem
po de serviço ativo, principalmente em se tratando de categorias regidas pelas 
leis trabalhistas_. Anistiados que foram os empregados restabelece-se - em 
todos_os seus termos- o contrato de trabalho, advindo, daí, o direito a pro
moções, quinqtiênios e tudo o mais que· na vigênciã do contrato lhes estavam 
assegurados. Assim, anistiados que foram, o pacto laboral continua a viger. 

Aliás, o então Proclmidor-Geral da República ao tempo da concessão da 
anistia, o jurista ClóviS Ralnalhete, em Parecer aprovado pelo Presidente da 

_ República, afirmava que a Lei de Anistia produz o efeit0 de suspender a apli
cação da lei vigente, mas sem revogá-la. 

Portanto, nada impede que os Bancos Oficiais ofereçam aos seus empre
gados anistiados os incontestáveis direitos que reivindícam, principalmente; o 
direito ao cômputo do tempo do serviço ativo no período em que durou a puw 
nição política. -

. Endossamo_s, destarte, as justas reivindíca:çQes dos empregados nos esta
bel~cimentos d_e crédito oficiais e _f:sper11mos que as autoridades competentes 

- não façam permanecer punições que, para tqdos os efeitos, estão extintas. 
-Era o que tínhamos a dizer. {A-fulto bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de ama
nhã, a seguinte 

O_RDEM DO DIA 

"VotaçãO, em turno úni~o, do Projeto de Lei da Câmara n9 101, de 198! 
(n9 3.702/80, na Casa de origem), de in_i_ciativa do Se:qhor PresidCnte da Re
-púb!iCa;-que autoriza-_o Instituto Nadon~l de Co.1oníz~çào e Reforma Agrária 
-INCRA, a alienar, R. Companhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lo-
tes 11. 12. 13, 14, 15 e 16dag1eba 60, loc'!l~ados no Projeto Integrado de Co
lonização de Aliamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 560 a 582, de 1982, das Com is· 
sões: 

-de- Agricultura; 
-de Assuntos Regionais; t!" 

-de Finanças. 

2 

Votação, em turno úni_co, do Projeto _de Resolução. n9 202, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de F~n~nças como conclus~o de seu Parecer n9 1.207, 
de 198I), que aUtoriza o Governo do Estad_o do Cearã a contratar emprésti
mo externo, no valor de us$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares 
norte~americanos), destinado ao II Plano de Metas Governamentais- PLAw 
MEG II, 79/83, tendo 

PARECER, sob n' 1.208. de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 232, de 1981 (apre-
- sentado pela Comissão de Econo:inia como conclusão de seu Parecer n"' 1.306, 

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a el_evar em Cr$ 
875.103.660,51 (oitocentos e setenta e cinco milhões, cento e três mil, seiscen
tos e sessenta cruzeiros e cinqUenta e um centavos), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES,sob n's U07 e L308, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constíüii:ionaHdade e juridicidade, com 

voto vencido _do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, fayorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 241, de 1981 (apre
sentado pela Comiss~o de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de USS 10,000,_000.00 (dez milhões de dólaw 
res norte-americanos), destinado a programação de investimentos naquele 
município, tendo 

PARECERES. sob nos 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, p_ela constitucionalidade ejuridicjdade, com 

voto vencido do SenadÕr Hugo Ramos; e 
-de Municípios. favorá'l!el. 

5 

Y atação, em_ turno único, do Projeto de Res_olução n9 245, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 1.386, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar 
õperação de empréstimo extern9 no vriior deUS$ 110,000,000.00 (cento e d~z 
milhões ~e dólares nortewamericanos), çiestinado ao programa de obras 
viãrias e ligações trancais daquele Estado, t~ndo 

PARECER, sob n' 1.387, de 1981. da Comissão 
- de Constitui cão '! Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade. 

• 

• 

• 

• 

• 
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6 

Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n'~ 107, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'~ 549, de 
1982). que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a contratar em
préstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dóla
res norte-americanos), destinado ao programa de investimentos urbanos, ten
do 

PARECERES, sob n•s 550 c 551, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridícidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
-de Municípios. favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 114, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Finariças como CoiJ.dusão de seu Parecer n9 565, de 
1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiãs a realizar operação de em
préstimo externo, no valor deUS$ 50,00ü,OOO.OO (cTnqiTenta milhões de dóla
res), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mine
ração e Infra-estrutura Econômica, naquele Estado, tendo 

PARECER, sob n' 566, de 1982, da Comissão~ 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç_ão n'~l59, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 951, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e quarenta e dois milhões, seiscentOs e cin
qüenta e dois mil e quatrocento_s cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob n' 952, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucional_idade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador H_ugo Ramos. 

9 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 189, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Finanças como conclusão_ de seu Parecer n9 1.153, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor deUS$ 70,000,000.00 (setenta milhões 
de dólares norte-americanos), destinado ao programa de rodovias alimenta
doras do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.154, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalic\ade e juridicidade. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 42;-de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 279, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municípai de Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 180.975.100,00 (cento e oít6ilta- milfiões, novecentos e serenta e cinco mil 
e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1982, das Comissões:~ 
..:...,;, de Constituição e Justiça, pela constitucioriaiLdad_e e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

II 

Votação, em turno úniCo~ do Projeto de Resolução n'? 52, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 3 I 1, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 37.576.000,00 (trinta e sete milhões, qUinhentos e setenta e seis mil cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 312 e 313, de 1982, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 85, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 488, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em 
Cr$ 679.404.096,76 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e qua
tro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e sei_s centavos), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 489 e 490, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justrça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9110, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão d~ seu Parecer n<1 732, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP) a 
elevar em CrS 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos 
e trinta e oito mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos), o mon
tante de sua dívida cons_o)jdada, tendo 

PARECERES, sob n•s 733 e 734, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e 
.,-de Municípios, favorável. 

14 

_ Vo_tação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 112, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia com9 __ conclusão de_ sçu Parecer n'? 738, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura de Estânc_ia Turística de I tu (SP) a elevar 
em Cr$ 443.100.000,00 (quatr-ocentoS e quareTtta e três milhões e cem mil cru
zeiros), o montante de sua divida CO[l§Oiidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 739 e 740, de 1981, das Comissões: 
-de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 126, de 1981 (apre
sentado pela Comíssão ({e_ Economia como cOnclusão de seq Parecer n<1 793, 
de 1981), que autoriza a _Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA) a elevar em 
Cr$ 497.499.000,00 (Quatrocentos e nOventa ·e sete milhões, quatrocentos e 
noventa e nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 794, 795, 1.348, 1.349 e 1.350, de 1981, das Co
missões: 

~de CQnstituição e Justtça, ]P pronunciamento: pela constitucionalidade 
e juridicidade do projeto, com vofu vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pro
nunciamento: pela constitUcionalidade ejuridicidade da emenda de plenário e 
da subemenda da Comissão de Economia, com voto vencido do senador 
Hugo Ramos; - ., · 

-de Municípios, ]P pronunciamento: favorãverao projeto; 2P pronuncta
mento: favorável à emend_a de plenãrijo e à subemenda oferecida pela Comis
são de Economia; e 

-de Economia. 2P pronunciamentO: favorável à emenda de Plenário com 
subemenda que apresenta. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 127, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia colno conClusão de seu PareCer n'~ 796,' 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em 
Cr$ 270.959~000,00 (duzentos e setenta milhões, novecentos e cinqUenta e 
nove mil cruzeiros), o montante de sua dí~ida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 797, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o'? 162, de 198 I (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o 'i' 996, 
de 1981), que autoriza o Governo du Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de cruzeiros), o mon
tante de sua dívida Consolidada, terido 

PARECER, sob n• 997, de 1981, da Comissão 

-=-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicídade, com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 223, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.280, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe à contratar emprésti
mo externo, no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte
americanos), destinado ao Programa de Investimentos do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.281, de 1981, das Comissões: 
~-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e 
-de Municípios-, TaVOfâVel. 
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19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 263~ de 1981 (apre
sentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n':' I .443, 
de 1981), que autoriza a Prcfeiturá-Municipal de Mara Rosa (GO) a eleYar 
em Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil e seis
centos cruzeiros), o montante de sua dívida c_onsolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.444 e 1.445, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 85, de 1982 (aPre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'-' 452, 
de 1982), que autoriza o- Governo do Estado de Goiàs a elevar ein 
Cr$ 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões c seiscentos mil cru
zeiros), o montante de sua díVida coOsOlidada, terido --

PARECER, sob n' 453, de 1982, da Comissão 
-de Constituição-e Justiça, pela con•·titucíonalidad"e ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador-otrCeu Ciüüoso. -------- -

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'-131, de 1982 (apre
sentado pela Comissiio de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 656, 
de_l981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a dcvllr ~m 
Cr$ 218.094.000,00 (duzentos c dezoito milhões e noventa e quatro mil cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 657 e 658, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e-]uridicidade; e 
-de ..1-funici'pios, favorávd. 

22 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 187, de 1981 (ii
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n\l 
1.106, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe à elevar em 
Cr$ 3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, _quiilhentos c 
um mil, cento c sessenta e três cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' 1.107, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

Z3 

Votação,_ em turno único, do Projeto de Resolução o~' 199, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.180, 
de 1981), que- autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em 
CrO 115.723.113,00 (r.:cnto e quiitze -milhões, sete.centos e- vinte.c três mil, cen
to e treze cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, __ tendo 

PARECERES, sob n's 1.181 e 1.182, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e Juridlcidade, com 

voto vencido do Senador HUgO RamOs; e 
-de Munici'pios, favorável. 

24 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'-' 239, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Piúecer n"' [339, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caarapó (MS) a elevar em 
Cr$ I 1.144.700,00 (onze milhõc~. cento e quarenta e quatro mil e setecentos 
cruzeiros), o montante de sua dívida cOnsolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.340 e 1.341, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, c_om 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de }..funidpios, favorável. 

25 

Votação, em turno único, do ProJeto de Resolução n"' 252, de 198 [ (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n\l 1.406, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municip:Jl de Maués (AM) a devar em 
Cr$ 14.854.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e cinqUenta _c quatro mil cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob, n•s 1.407 e 1.408, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

26 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 21, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o'? 123,. 
de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar em 
Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e seis milhões e sete
centos ·mil cruzeiros), o montante de sa dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 124, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 

27 

Votação, em turno único, do Projeto d_e Resolução n'? 23, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economía como conclusão de seu Parecer n'-' 132, 
de 1982, que autoriza a P_refeitura Municipal de Ituiutaba (MG) a elevar em 
Cr$ 424.489.240,00 (qUatrocentos e v ln te _e quatro milhõe-s; qUatrocentos e oi
tenta e nove mil, duzentos_ _e_ quarenta cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 133 a 13_4,del982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios:- favOráVeL -- -- --- -

28 

Votação, em primeiro rurno, do Projeto de Lei do Senado n"' 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre _a _concessão de 
aposentadoria _especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, ,dç 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituCíonalidadC c juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto venci_dq dos Senadores Bernardino 

Viana e José Ffagelli. 

29 

Votação, em primeiro t~rno, do ProJeto de Lei (~io Senado O<~ 329, de 
1980, de auJoria do Senador Cunha Lima, q_ue modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

3ô 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' l64, de 
1981, de autoria do Senador Luiz. Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob nes 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade c, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, fa-vorável _ _ao substitutivo da __ (_omissão de 

Çonsti!uição e Justiça. 

31 

Votação, em prlinciro turi-Io, -do ProjCiõ- de Lei do Senado n"' 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc c, no 

mérito, favoráveL 

32 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\' 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos li 
Lei n'-' 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13'-' sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

• 

• 

·-



• 

• 

• 

• 

• 

Setembro de 1982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào li) Sexta-feira 10 3383 

PARECERES, sob n•s 1.197 a l.l99, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e "Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorãvel; e 
-de Finanças, favorável. 

33 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo . 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133~de 1981, das Co-
missões: 

-de Constituição e Justiça;· 
-de Legislação Social; 
-de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

34 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Com"isSão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
CrS 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 3!9 e 320, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 309/81, de autoria do Se

nador DirCeu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.) 

35 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 56, de 1982 (a
presentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n<1 
323, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nioaque (MS) a elevar 
em Cr$ 20.194.000,00 (vinte milhões, cento e noventa e quatro mil cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 324 e 325 de 1982, das Comissões: 
-de Constituh;ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc;e 
-de Munici'pios, favoráveL 

3i'i 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, e dá outras providências, tendo 

-de Constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Serviço Público Civil, contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n'i's l e 2-CE, que apre-

senta. 

(Dependendo da votação do Requerimento n~' 35/82, do Senador 
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 59 minutos.) 
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1- ATA DA 129• SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO DE 1982 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Realizações da Sr• Déa Bar
reto Bornhausen à frente da Fundação Catarine_nse do Bem-Estar do Me
nor. 

SENADOR MARTINS FILHO- Posse do Sr. Byron Marinho Coe
lho no cargo de Presidente do Banco Nacional de CréditO- Cqoperativo
BNCC. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara no 101/81 (n• 3.702/80, na casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrâria- INCRA, a alienar à 
Companhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lotes 11, 12, 13, 14, 15 e 
16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Colo_nização de Alta
mira, no Município de Prainha, no Estado do Parã. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'i' 202/81, que autõtiza o Governo do Esta
do do Cearã a contratar empréstímo exterriõ;·· nO valor de US$ 
50,000,000.00 destinado ao II Plano de_Metas Governamentais- PLAM 
MEG II - 79/83. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto_ de Resolução n'i' 232/81, que auú.:ifi:Zã-a Prefeitura MuniCi
pal de Betim a elevar em Cr$ 875.103.660,51 o montante de sua dívída 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 241/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Manaus a realizar operação de empréstimo externo, no Valor de 
US$ 10,000,000.00 destinada a programação de investimentos riaquele 
município. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 245/81, que a:utorí.Za o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a realizar operação de emprésfinlo externo no 
valor de USS 110,000,000.00 destinado ao programa de obras viãrias e liM 
gações trancais daquele Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 107 j82, que autoriza a Prefeitu_ra do Mu
nicípio de São Paulo a contratar empréstimO externo, no valor de US$ 
40,000,000.00 destinado ao programa de investimentos urbanos. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 114/82, que autoriza o QovernO do Esta
do de Goiâs a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
50,000~000.00 destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Inte-

grado, Minera~ão e In_fra-estrutura Econômica, naquele Estado. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução~" 159/81, que auto!"iza o Governo do Esta
do do Rio Grãnde do Sul a elevar -em Cr$ 342._652.400,00 o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 
- -Projeto de ResoluçãO n'>' 189/81, que autoriza o Governo do Esta

do do Mato Grosso a realizar operação de_ep1pr~stip1o externo, no valor 
de USS 70,000,000.00 -destinado ao programa de rodovias....alimentadoras 
do Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de ResoluÇão n9 42/82,-que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dourados (MT) a elevar ~em Cr$ 180.975.100,00 o montante de sua 
dlVídã -conSolidada,. Votação adi!t4a pOr (~lta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 52/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dourados (MT) a elevar em Cr$ 37.576.000,00 o montante de sua 
dívida consoJidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 85/81, que autoríza a Prefeitura Munici
pal de Cubatão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,76 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' I 10/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José dos Campos (SP) a elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 o mon· 
tante de sua dívida consolidada. Votatà,o adiada por falta de quorum . 

-Projeto de Resolução n"' 112/81, que autoriza a Prefeitura da Es
tância Turística de ltu (SP) a elevar em Cr$ 443.100.000~00 o montante de 

-sUã dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 
-Projeto de Resolução n'i' 126/81, que autoriza a Prefeitura Munici-

pal de Alagoinhas (BA) a elevar em Cr$ 497.499.000,00 o montante de sua 
dívida_ consolidada. Votação adi~da por fã.lta de quorum. 

.:...... ProjetO -de Resolução n'i' 127/81, que autoriZa o Governo do Esta
do de Sergipe a elevar em Cr$ 270.959.000,00 o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta_ de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 162/81, QUe autoriza o Governo do Esta
do de Pernambuco a elevar em Cr$ 246.000.000,00 o montailte "de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falt_a de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 223/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Sergipe a- co-ntratar- einpréstinio externo, no valor de US$ 
10,000,000.00, destinado ao Progr~ma d_e Investimentos do Estado. Vo
tação adiada por falta de quOrum. 

-Projeto de Resolução n'i' 263/8_1, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mara Rosa (GO) a elevar em Cr$ 19.241.600,00 o montante de sua 
dívida corrsolidada._Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'i' 85/82, que autoriza o Governo do Estado 
de Goiás_ a elevar em Cr$ 541.600.000,00 o m-ontante de sua dívida conso
lidada. VotaçãO adiada por falta de quorum . 
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-Projeto de Resolução n"'13lf82, que autoriza a Prefefttira Munici
pal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 218.094.000,00 o montante de sua dívi' 
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'i' 187/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Sergipe a elevar em Cr$ 3.530.501.163,00 o montante de sua dívida 
consolidada. Votaçiio adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n"' 199/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Macapã (AP) a elevar em Cr$ 115.723.113,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'l 239/81, que autoriza a Prefeitura Munici.:. 
pai de Caarapó (MT) a elevar em Cr$ 11.144.700,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 252/81, que autoriza a PrefeitU.i'a Munici
pal de Maués (AM) a elevar em Cr$ 14.854.000,00 o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 21/82, que autoriza o Govewo do Estado 
de Goiãs a elevar em Cr$ 1.586.700~000,00 o niontante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolu_ção n9 23/82, que autoriza a Prefeitura: Munici
pal de Jtuiutaba (MG) a elevar em Cr$ 424.489.240,000 montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o 
comerciârio, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do senado n9 329/80, de autoria do Senador Cun_ha 
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Tiabalho, 
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam
bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 164/81, de _autoria do Senatior Luiz 
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força 
Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n'" 352/78, de autoria do Senador Accio
ly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 255(80; âe autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n9 5.480, de lO de agosto de 

1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadorc..~ 
aVulsos. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 362/79, de autoriíi do Senador Hum
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6. 718, de 12 de novembro de 
1979. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 40/81. que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 o montante de sua dívida 
consolidada. Discussão sobrestada por falta de quorum, para votação do 
Requerimento n• 309(81. 

-Projeto de Lei do Senado n9 309/79, do Senador Gabriel Hermes, 
que dispõe sobre o exercíciO da auditoria contábil, e dá outras providên
cias. Discussão sobrestada por falta de quornm, para votação do Rcqut:ri
mento n• 35/82. 

-Projeto de Resolução n9 56/82, que aiitorizã ã Prefeitura Munici
pal de Nioaque (MS) a elevar em Cr$ 20.194.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada. _Discussão encerrada, fiq_ando a votação adiada por 
falta de quorum. 

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

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 2-9-82. 

3- RETIFICAÇÃÓ. 

Ata da 8~ R~união, realizada em 27-8-82. 

4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CENTRO GRÁFICO 
DO SENADO 

Ata de reunião do Conselho de Supervisão do CEGRAF, realizada 
cm 9-9-82. 

5- ATAS DE COMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COM!SSOES PERMANENTES 

ATA DA 129' SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO DE 1982 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. PASSOS PÓRTO 

Às 14 horas e 30 minutOs, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Eunice Míchiles- Alexandre Costa- José Samey- Helvídio Nunes 

-José Uns- Martins Filho -_Humberto Lucena- Aderbal Jurema
Nilo Coelho - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Pass_os Pôrto -
João Calmon_- Amaral Peixoto- José Fragelli- Lenoir Vargas- Tarso 
Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 17 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iriiciamos nossos trabalhos. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senado_res: 

Profundamente convencido de que ua causa do menor requer a partici
pação de todas as forças vívãs existentes da COI]lunidade",-:- conforme acen
tuou na introdução ao Relatório -da Fundação Cãtarinim$_e do Bem Estar do 
Menor. relativo ao ano de 1981,- a Senhora Déa Barreto Bornhaus~n. ex
'Prirneira Dama do Estado, prestou contas de sua fecunda gestão como supe
rintendente dessa benemérita institUição cjtie é"a FUCABEM, desenvolvendo 
esforços extraord~nãrios, no sentido de aprimorar os programas preventivOs e 

terapêUticos operacioilalizados em mais de 300 unidades de atelidimento ao 
menor, espalhadas pelo Estado de Santa Catarina. 

Obras, empreendimentos e serviços especializados, abrangendo todas as 
regiões catarinenses, e beneficiiindo milhares de menores, colocam a FOCA
BEM na vanguarda das instítuições que, nõ Brasil, mais se destacaram pela 
eficiência, seriedade, boa categoria e, sobretudo, pelas dimensões dos serviços 
prestados no concernente ao atendimento das necessidades básicas dos meno
res carentes, em termos de alimentação, habitação, educação e prOfissionali
zação em geral. 

No decorrer de I98l a FUCJ\_B_E_M __ ree§tn,Iturou toda su~ programação 
técnica: 

Em conseqüência, o elenco de programas passou a compor o seguinte 
agrupamento: 

I) programas só_cio-tei-apêuticos ofici3is; 
2) programas integrados; 
3) programas de apoio. 

Aos atendimentos -prestados pela FUCABEM à sua clientela espeCífiC8,
e pelos programas de apoio realizados nas suas atividades, permitiram atingir 
um número de 58.610, menores, 19.703 pais, e 8.525 da comunidade, num to
tal de 86.838 p-essoas atingidas. 

• 

• 

.. 

.. 

• 
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O excepecional desempenho d.1 Senhora Déa Barreto Born~ausen ultra
passou as fronteiras do seu Estado, proporcionando-lhe o reconhecimento 
nacional como administradora de invulgar capacidade gerencial e dinamis
mo. 

Esclarecendo as razões de ser do êxito excepecional de sua atuação, acen
tuou a Senhora Déa Ba_rreto Bornhausen, na apresentação daquele Rela
tório.~ "Compreendendo que o processo de desenvolvimento de uma Nação, 
o equilíbrio entre os mecanismos de crescimento económico e investimentos 
sociais, procurei desencadear um conjunto de medidas técnh:;as, orientadas 
pelo humanismo cristão do nosso povo, estabelecendo como prioridade de 
minha gestão à frente da FUCABEM dois postulados básicos: Humanização 
e Profissionalização''. 

Esta breve comunicação faço-a na suposição de que as realizações e o 
notável desempenho da ex-Primeira Dama de Santa Catarina, Senhora Déa 
Barreto Bornhausen, sejam melhor divulgadas e conhecidas como estímulo e 
modelo digno de ser imitado pela constelação das entídades que se dedicam à 
assistência aos menores desassistidos, em todas as Unidades da Federação 
Brasileira. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Assumiu, nesta semana, a Presidência do Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo - BNCC, o Senhor B-yron Marinho Coelho. Substituiu o Se
nhor Toshio Shibuya que vinha dirigindo esse banco há vintç_e oito nieses. 

Shibuya transformo_u a face do BNCC, nesse tempo, de emperrado e 
inexpressivo mecanismo estatal, sem Condições de atender as mínimas de
mandas de crêdito do cooperativismo brasileiro, o BNCC alçou a posição de 
banco confiável, capaz de mobilizar recursos significativos para atender à 
clientela exclusiva que a lei lhe destina. 

Alguns números tirados do Relatório referente ao último exercíciO dão 
bem o testemunho dessa mutação: em dezembro de 1981 os emprêstimos do 
BNCC atingiram sessenta e três, vírgula três bilhões de cruzeiros, quandO em 
dezembro de 1980 chegara a apenas vinte e cinco, vírgüiil -Sete bilhões~ 
Considerando-se como empréstimo os adiantamentos sobre contratos de 
câmbio, na ordem de 84 bilhões de cruzeiros, houve um crescimento, só no 
exercício, de duzentos e vinte e oito por cento sobre o ano anterior. Em dóla
res, houve uma expansão de emprêstimos de quase sessenta e oito por cento, 
representando um aumento de duzentos e sessenta e seis milhões de dólares 
no período. 

Não se resumem, porém, à capacidade de suprir créditos às cooperativas, 
as funções deferidas aO BNCC. Este se reveste de caracterísfkas próprí<i~s que 
o tornam estabelecimento sui generis no concerto das instituições de crédito 
do País. 

Posto que oficial, o BNCC riãsceU dentro de um -sistema económico que 
tem por base a mobiliza,ção social para o esforço produtivo, segundo regras 
não capitalistas. Referiino-nos ao_cooperativismo,-corrrquem ó BNCC existe 
em necessária simbiose. 

As operações do banco estão sempre adstritas ao interesse deste e quan
do opera com pessoas estranhas ao quadro social das cooperativas, somente o 
faz em caráter de excepcionalidade e desde que haja benefícios para estas e 
que estas figurem na operação. 

Deve ainda o BNCC reservar parte de seus resultados para o fumento 
cooperativo. E, há aqui, uma 'imensa gama de-3.tiviqades que o BNCC pode 
desenvolver para dotar o cooperativismo nacional de instrumentos mais ade
quados a seu fortalecimento e expansão. 

A eficiência do banco mede-se, assim, não apenas Pelo volume das ope
rações a que se capacitou e ao -resultado financeírO que obteve. Além desses 
parâmetros, fundamentais à confiabilidaded de qualquer estabelecimento de 
crédito, impõe-se ao BNCC realizá-los dentro da adequação funcional que se 
lhe destina na estrutura do sistema cooperativo. 

Não basta ao BNCC ser-eficiente. Tem de ser eficaz:_ e sua eficácia se· 
mede na razão direta da contribuição que venha dar à consolidação e ao aper
feiçoamento do cooperativismo brasileiro. 

A administração Toshio Shibuya deu valiosos passos nesse sentido: pro
curou abrir operações com os vários segmentOs do cooperativismo, quando 
tradicionalmente o banco operava ·apenas com cooperativas agropecuárias; 
destinou recursos de seus fundos de fomento ao fortalecimento de estruturas 
cooperativas. 

Ampliou o relacionamento entre o banco e os órgãos de representação 
do movimento. Diríamos que colocou o BNCC no limiar de sua vocação. E 
isso não foi pouco. 

À nova administração caberá aprofundar esse caminho: ampliar os ca
nais de comunicação e de integração com o sistema cooperativo para que a 
identificação BNCC-Cooperativisrrto-se toine completa. Isso sem prejuízo da 
pujança econômico-tinanceira do banco e de sua agilidade operacional. 

O BNCC, assim, mais que um banco forte, será uma instituição perma
nente do cooperativismo brasileiro, tendo a sustentá-lo, além de suas próprias 

- forças, a adesão de milhares de cooperativas e de milhões de cooperativados, 
conferindowlhe uma base social impS~ssívei de ser removida. 

Acredito -que-o nOVõ Presiderite está à altura desse- desafio. Homem de 
sólida formação técnica, profundamente id-enfificado com o banco e com o 
cooperativismo, Byron Marinho Coelho tem todas as credenciais para; á 
exemplo de seu imtecessor, sef um-grande Presidente e marcar positivamente 
sua gestão à frente do BNCC. 

Ao finalizar estas despretensiosas considerações quero apresentar o 
agradecimento das cooperativas ao companheiro Toshio Shibuya, 
augurando-lhe sucesso pessoal e profissional nas novas funções e 
assegurando-lhe que muitos amigos deixa entre os cooperativistas, dentre-os 
quais me incluo. 

Ao amigo Byron, novo Presidente do ~NCÇ, desejo êxito pleno na pesa
da missão que -rem -sobre os oni.bros, penhorando-lhe todo apoio que possa 
dar nesse sentido. 

Que sob a atual direção possa o banco_das cooperativas fixar novas mar
cas no desenvolvimento do cooperativismo brasileiro, pois nisso estará con
tribuindo decisivamente por um Brasil mais rico e mais justo. 

Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aderbal Jurema. (Pausa.) 

S.. Ex' não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há número para delíberação. 
As matérias constantes dos itens I a 33 ficam com sua votação adiada 

por falta de quorum. 
As matérias constantes dos itens 33 e 36 ficam com sua discussão sobres

tada em virtude de dependerem da votação de requerímento. 
Passamos, portanto ao item 35: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 56, de 
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 323, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Nioaque (MS) a elevar em Cr$ 20.194.000,00 (vinte milhões, cento e 
noventa e quatro mil cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERS, sob n•s 324 e 325, de 1982, das Comissões: 
-de Constituiçâo e JUstiça, pela-cOi:lstitucionalidade ejuridici

dade; e 
--:'de Municípios,_ favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a sessão designando para a Urdem do Dia da sessão ordinária de 
segunda-feira, dia 13_de setembro, as matérias constantes da pauta da presen
te sessão que não foram votadas por falta de quorum, e mais os Projetas de 
Resolução n<.>s 101 e 170, de 1981 e as redações finais dos Projetas de Reso
lução n•s 106, 201 e 221, de 1981; 25, 59, 61, 75, 86, 102 e 106, de l982, assim 
constituída: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cárnara n'.' 101, de 1981 
(n'.' 3.702/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
-INCRA, a alienar, a Coriipanhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lo-
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tes 11,12,13,14,15 e 16 da gleba60,localizados no ProjetolntegradodeCo-
lonização de Altamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 560 a 582, de 1982, das Comis-
sões:_ 

-de Agricultura; 
-de Assuntos Regionais; e 
-de Finanças. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 202, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças comO conclusão de seu Parecer n'i' 1.207, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceiuá a contratar emprésti
mo externo, no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares 
norte-americanos), destinado ao II Plano de Metas Governanientais_- PLA
MEG II - 79/83, tendo 

PARECER, sob n• 1.208, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 232, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.306, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 
875.103.660,51 (oitocentos e setenta e cinco milhões, cento e três ITlil, seiscen
tos e sessenta cruzeiros e Cinqüenuce-uin ceiitaVos), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.307 e 1.308, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JUStiça, pela constitucionalidade e juridiCidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municíjios, favoráVel. 

4 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução_n'i' 241, de 1981 (apre

sentado pela ComissãO de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar operação 
de emprêstimo exterr10, no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dóla
res norte~americanos), destinado a programação de investimentos naquele 
município, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constítucíonalidade e juridiciãade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Munidpios, faVoi'ável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 245, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusã-o de seu Parecer n'i' 1.386, 
de 1981), que autoriza o Governo dO Estado do Rio Grande do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor deUS$ llO,OOO,OOO.OO (cento e dez 
milhões de dólares norte-americanos), destinado ao programa de obras 
viárias e ligações trancais daquele Estado, tendo 

"PARECER, sob n• 1.387, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 107, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 549, de 
1982), que autOriza a Prefeitura do Município de São Paulo a contratar em
prêstimo externo, no valor de uss 40,000,000.00 (quarenta milhões de dóla
res norte-americanos), destinado ao programa de investimentos urbanos, ten-
do · 

PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1982, das Coniíssões: 
- de ConstituiçãO e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
-de Municípios, favorável. 

7 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 114, de 1982 (apre

sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 565, de 
1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de em
préstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dóla
res), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mine~ 
ração e Infra-estrutura Econômica, naquele Estado, tendo 

PARECER, sob n• 566, de 1982, da Comissão 
......,. de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade. 

8 

Votação, em turno únícà, do Projeto de Resolução n"' 159, de-1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n9 951, 
de-1981), que autoriza. o Govern-o do Estado do Rio Grânde do Sul a elevar 
em Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e quaren-ta e dois milhões, seisCentos e cin
qUenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob n• 952, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9189, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.153, 
d_e 1981). que autoriza o Goverrio do Estado de Mato Grosso a realizar ope
raç-ão de empréstimo externo, no valor deUS$ 70,000,000.00 (setenta milhões 
de dólares n_orte-americanos), destinado ao prog_rama de rodovias alimenta
doras do Estado, tendo 

PARECER, sob n• Ll54, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

10 

Votação~ em· turno único, do Projeto de Resolução ,nQ 42, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279, 
de 1982), que autoríza a Prefeitura Munícifiã.l de Dourados (MS) a elevar em 
Ct$ I 80.975.100~00 {_cento e oitenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil 
e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolida~, tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1982, das Comissões: 
-·de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favoráVel. 

II 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução n'i' 52, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 311, 
de 19_82), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 37.576.000,00 (triilta e sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 312 e 313, de 1982, das Comissões: 
-de Consiituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; -e 
-de Munidpios, favorável. 

12 

Votação, em turno únicO, do-Projeto de Resolução n'i' 85, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economià Cárrio Conclusão de seu Parecer n"' 488, 
de 198 1), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuba tão (SP) a elevar em 
Cr$ 679.404.096,76 (seiscentos e setenta e itove milhões, quatrocentos e qua
tro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos}, o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 489 e 490, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Muniçípios, favorável. 

13 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 11 O, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como concl_usão de seu Parecer n9 732, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 1.097.338:207,68{um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos 
e trinta e oito mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 733 e 734, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munic{píOS, favorável. 

14 

Votação, em turno únicO~ -do Projeto de Resolução n"' I 12, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 738, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura de Estância Turística de I tu (SP) a elevar 
em Cr$ 443. IOO.OOO,OO,(quatrocentos _e quarenta e três milhões e cem mil cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 739 e 740, de 198!, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, peia cOnstitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. - -

• 
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15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n\l 126, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Econoinüi.-CófuO-Cõ-riclusão de seu Parecer n9 793, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA) a elevar em 
Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e 
noventa e nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 794, 795, 1.348, 1.349 e !.350, de 1981, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, Jv pronunciamento: pela constituCionalidade 
e juridicidade do projeto, com voto ven~do do Semtdor Hugo Ramos; 2P pro
nunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da emellda de pleltârio e 
da subemenda da Comissão de Economia, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos~ 

-de Municfpios, [v pronunciamento: favoráVel ao projeto; 2P pronuncia
mento: favorável à emenda de plenário e à subemenda oferecida pela Comis
são de Economia; e 

-de Economia, 2' profluizcüimenio: favoráVel à -einer:ida de Plenãrio com 
subemenda que apresenta. 

16 

Volaçào, em turno úníco, do Projeto de Resolução n"' 127, de 1981 (apre
sentado_ pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n9 796, 
de 1981 ), que autoriza o GOVerno -do Estado _de-- sergitle- a -elevar em 
Cr$ 270.959.000,00 tduzentos e setenta milhões, novecentos e cinqUenta e 
nove mil cruzeir~s), o montante de sua dívida consolidada, tendo" 

PARECER, sob rt• 797, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucioitalidade e juridicidade, 

com- voto ven_cÍ'(:lo do Sená.dor Hugo Ramos. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• !62, de 1981 (apre
sentado pela ComisSão. de Economia como conclusão de seu Parecer n9 996, 
de 1981), que aut~riza o Governo do Estado de PernambucÓ a elevar em 
Cr$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de cruzeiros), -o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 997, de 1981, da Comissão 

-de Constituição-eiu.stiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãO n9L.23, de l98_l_(~pre: 
sentado pela ComisSão de Finanças -como conclusão de seu Parecer n9 1.280, 
de 19-8 f), que autoriza o- Governo-do Estado de Sergipe à contratar emprésti
mo externo, no valor de US$ lO,UOO,OOO.OO (dei iriilhões de dólares norte
americanos}, destinado ao Programa d_e Investímef)tos do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.281, de 1981, das Comíssões 
-de Constituição· e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidãde; e 
-de Municípios, favorável. 

19 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9'263, de 198f (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.443, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mara Rosa (GO) a elevar 
em Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil e seis~ 
centos· cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.444 e 1.445, de 1981, das Comissões: 
-de ConstituiçãO e Justiça,--pela àmstitucionCzliãade e jUridicidade; e 
-de Municípios, faVorável. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9-85,.de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia- como conclusão de seu Parecer n~' 452, 
de 1982), que aut()riZa o Gov-eriio do Estado de Goiãs a elevar em 
Cr$ 541.600:ooo;oo (ciUTOhentos e quarenta e um milhões e seiscentos_ mil cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 453, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pelá COnstitucionalidade e jufidicídade; com 

voto vencido do Senador Dirceu- Cardoso. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 131, de 1982 (ãpre
sentado pela Coniissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 656, 

de 1982), que autoriZá a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a e1ev~r em 
CrS 218.094.000,00 (duzentos; _e dezoito milhões e noventa e .quatro mll cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 657 e 658, de 1982, das Comissões: 
-de Constituiçlio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

22 

Discussão,-·em- tUrno ú~íco, do PrOjetO de Resolução n~ 187, de 1981 (a~ 
presentado pela Comissão de Ecoriomia COIJlo-Cõnclusão de seu Parecer n9 

1.106, de 1981), que autoriza o Govern_o- do Estado.d.e_ Sergipe à elevar em 
CrS 3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e 
um mil, cento e sessenta e três cruzéiros), o montante de sua dívida consolidaw 

- da, iendo . .. - .. 

PARECER, sob n• 1.107, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucioilillidáde e juridicidade, 

com voto vencido do Sen~dor Hugo R~mos. _ 

23 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 199, de 1981 (a
presentado_ pela Comissãó de Economia como conclusão de_ seu Parecer n9 
1.180, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar 
em Cr$ 115.723.113,00 (cento e quinze milhões, setecentos e vinte e três mil, 
cento e treze cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.181 e 1.182, de 1981, das Comissões: 
-de Constltuição e JuStiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

24 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 239, de 1981 (apre
sentado pela cOmissão de Economia como conclusão de .seu Parecer n9 1.339, 
de 1981), que autOriza a Prefeitura Municipal de Caarapó (MS) a elevar em 
Cr$ 11.144.700,00 (onze milhões, ceilto e qUarenta e quatro mil e setecentos 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.340 e 1.341, de 1981, das Comissõe5: 
-de ConstituiÇão e JUStiçO., pela constitucionalidade e jtirídiddade, com 

voto vencido do S"enador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

25 

Votação, em turno únicO, do PrOjeto-de Resolução n9 252, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclUsão de seu Parecer n<? 1.406, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal dC M3.ués (AM) a elevar em 
Cr$ 14.854.000,00 (quatorze milhões, Oitocentos eéiriqüenta e quatro mil cru~ 
zeiros), o montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob, n•s l.407~e 1.408, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JustiçO, Pela co"nstítúcionalidade e juridicidade, cOm 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favofáVCI. 

26 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 21, de 1982 (apre
sentado pela ComissãO de Economia-como cOnclusão de seu Parecer n9 123, 
de 1982), que autoriZa- o- Governo dO Estado de Goiás a elevar em 
Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e seis milhões e sete
centos mil cruzeiros), o montante de sa dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 124, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e JustiÇa, pela constituCionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 

27 

Votação, em turno (!nico~ do Projeto de Resolução n9 23, de 1982 (apre
sentado pela Comissão- de Economia Como conclusão de seu Parecer n9 132, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ituiutaba (MG) a elevar em 
Cr$ 424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e-quatrO milhões, quatrocentos e oi~ 
tenta e nove mil, duzentos e quareitta cruzeiros), o- montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 133 a 134, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. · 



3390 Sábado II DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1982 

28 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 56, de 1982 (apre
sentado pela Comissão- de' Economia comO coil.clu_são de seu Parecer n9 323, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nioaque (MS) a elevar em 
Cr$ 20-.194.000,00 (vfnte milhões, cento e noventa e quatro mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 324 e 325 de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela conslfflfCionalidade e juridicidade;e 
-de Municípios, fávorâvel. 

29 

Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução o9 101, de 1981 (ipre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 .675 
de 1981); que ãutoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
CrS 130.213.939.45 (cento e trin-ta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e Cinco cei1.tavos), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
-de Municípios, favorável. 

30 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 13,- de 1979, 
de autoria do Senadoi- Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especiãl para o comerciário, na forma- q-ue especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comíssões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

31 

Votação, em Prillieirõ --turno,--do Projeto de Lei do "Seriado n'i' 329, de 
1980, de autoria do senador Cunha Lima, que modifica dis-positivõ- da Con
solidação das Leis do Tiabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas eXtras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e jurididdade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

32 

Votação, em pi-iineiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
-de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da ComiSSão de 

Constituição e Justiça. 

33 

Votação, em primeiro turno, do Projeto .de Lei do Senado n'i' 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

34 

Votação, em primeiro- turno; do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro; que acrescen-ta disposítiVoS à 
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 19e8, disciplinando o pagamento do 13• sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
-de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

35 

Votação, em primeirO turno, do ~rojeto de Lei do .Senado n'i' 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n9 6..718, de 12 de novembro_de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s LI30 a 1.133,.d~ 1981, das Co-
missões: 

.......,. de Constituição e Justiça; 
-de Legislação Social; 
-de Senliço Público_ Civil; e 
-de Finanças. 

36 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofeiecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n'i' 703, de 1982), do Projeto de Resolução n~" 106, 
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tameciel, Estado do Ceará, a 
elevar em CrS 7 .522.000;00 (sete milb.ões, quinhentos e vinté" e dois mil cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. 

37 

Discussão, em turno único, da Redação Firial (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 705, de 1982), do Projeto de Resolução n• 201, 
de 1981, que autoriza o Governo~ do Estado do Espírito Santo a contratar em
préstímo externo ná valor de USS 12,122,200~00 (doze milhões, cento e vinte 
e dois-mil e duzentos dólares americanos), destaca a liquidar os compromis
sos da dívida externa. 

38 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 706, de 1982), do Projeto de Resolução n• 221, 
de 1981, que autoriza o Governo do Estado do Ceará a elevar em 
Cr$ 25.239.000,00 (vinte e cinco_ milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. 

39 

Discussão, em-turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissã-o 
de Redação em seu Parecer n9 710, de 1982), do Projeto de Resolução n'i' 25, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia, Estado de Goiâs, a 
elevar em Cr$ 7.279.00_0,00 (sete milhões,_ duzentos e setenta e nove mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidad~. 

40 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 711, de 1982), do Projeto de Resolução n• 59, 
de 1982, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a ·elevar em 
CrS: 29~0?9.200.000,00 (vinte-e_ iÜJVe bilhõ_eS, setenta e nove milhões e duzen
tos mil c~u:Zeiros), o ffionta-nte- de sua dívida consolidada. 

41 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 712, de 1982), do Projeto de Resolução n• 61, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo. Estado de São 
Paulo, a elevar C:m Cr$ 319..3-60.800,00 (trezentos e dezenove milhões, trezen
tos e sessenta mil e oitocentos cruzeirás), o montante de sua dívida consolida
da. 

42 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecída pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n'i' 713, de 1982), do Projeto de Resolução nl' 75, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura MuniCipal de ltagibã, Estado da Bahia, a 
elevar em Cr$ 57.881.000,00 (cinqüenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e 
um mil cruzeiros), o montante de sua dívid~ consolidada. 

43 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Coissão de 
Redação em seu-Parecer n'i' 715, de 1982), do Projeto de Resolução n'i' 86, de 
1982, que autoriza o GOverno do Estado de Mato Grosso a realizar operação 
de empréstimo externo no valor deUS$ 100,000,000.00 (cem milhões de dóla
res americanos), destinada ao Programa Rodoviário do Estado. 

-· 44 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida P.ela Comissão 
de Redação em seu Parecer nl' 696, de 1982), que autoriza o Go;erno do Esta
do de São Paulo a realizar operações de empréstimo externo no valor global 
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de US$ 150,000,000.00 (cento e cincfüeiJ.(a milhões de dólares americanos), 
destinadas a projetes de saneamento básico e_a investi_mento_s da Çompanhia 
do Metropolitano de São Paulo - METRÓ. 

45 

Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n~ 717, de 1982), do Projeto_de Resolução n"'l06, 
de 1982, que autoriza ·a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São 
Paulo, a contratar uma operação de empréstimo externo ho valor de 
US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos), destinada a im
plantação de obras da linha oeste do Metropolitano de São Paulo. 

46 

Discussão, em turno úriiCõ, -do Projeto de Resolução n"' 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
318, de 198_1), que autori:z;a a Prefeitura_ Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 198I, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 
(Dependendo da votação-do Requerimento n"' 309/81, de autoria do Se

nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.) 

47 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 170, de 1981, (a
presentado pela Comissão de Economia como_ conclus1fo de seu Parecer n"' 
1.037, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Russas (CE), a 
contratar empréstimo no valor de Cr$ 22.218.000,00 (vinte ·e dois milhões, 
duzentos e dezoito mil cru:z;eiros), tendo 

PARECERES, sob n•s 1.038 e 1.039, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 
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Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 e 576 das Comissões: 
-de Constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Serviço Público Civil, contrário; e 
-de Econcmia, favorável, com as Emenda_s de n<?s I e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação_ do Requerimento n9 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14 hOras e 58 minutos.) 

DISCURSO PRONVNCIADO PELO SR. JOSt LINS NA 
SESSÃO DE 2-9-82 E QUE, ENTREGUE Ã IIEVISÃ O DO ORA
DOR SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR~ JOSÉ LINS (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Eu não posso deixar passa-r despercebidas as críticas que se fizeram aqui, 
hoje, através do discurso do nobre Senador Leite Chaves, ao Ministro do Pla
nejameiitO. 

O PMDB apresentou um documento. A impressão que tenho é que o 
PMDB gostaría que ningUém tomasse conhecimento desse instrumento de di
vulgação do seu pensamento, numa contradição visível, porque o documento 
tem por destino esclarecer o eleitorado. Portanto, deve ser conhecido, segun
do a intenção do Partido, por todo o povo brasileiro e deve ser comentado, 
ctWcado, analísado. 

Disse que o Ministro do Planejamento foi irânico. Talvez até seja mesmo 
esta uma caracteristíca do espírito do Ministro Delfim Netto, mas a ironia 
sem ataques pessoais não deve criar espécie, mesmo porque ataques pessoais 
contundentes são quase sempre assacados contra Ministros, contra políticos, 
contra administradores e, princi"palmente, contra os técnicos que têm sido tão 
vilipendiado . .; pela classe politica. 

O político, Sr. Presidente, evidentemente, deye ter uma visão mais ampla 
_dos problemas. 

O Sr, Benedito Ferreíra - Permite V. Ex• um ligeiro aparte? 

O SR. JOSÉ UNS- Com o maior prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira- Não quero tumultuar o raciocínio de V. Ex•, 
mas eu me vejo çominado a essa atitude, para que não pairem dúvidas do ob
jetivo perseguido pela inteligência de V. Ex• Realmente, a classe política tem 
fechado e tenho feito corn con_tra o tecnocrata; não é contra o técnico, porque 
o tecnocrata passou, pelo menos na minha adjetivação, na minha pobreza 
verbal, a simbolizar aquele indivíduo citado pelo Senador Paulo Brossard, 
que ocupa um cargo político, e diz que não é político, e não é político, muitas 
vezes, para fazer a política dos correligionários,-a POlítica dos partidos, mas, 
às vezes, é para fazer política pessoal ou de algum seu apaniguado. Então é 
contra esse tipo, talvez, que a classe política tem se insurgido. Não contra o 
técnico, porque ai de nós, os políticos, se não tivéssemos os técnicos para co
locar na prática, as nossas teorias, as nossas visões mais panorâmicas dos 
problemas. 

O SR. JOSl:. LINS - Nobre _Senador Benedito Ferreira, agora sou eu 
qu_em tenta interpretar o verdadeiro pensamento de V. Ex• A palavra te_cno
crata é um pejorativo dirigido aos técnicos. Esta é a verdade. 

Agora, a meu ver, esses homens, como bem disse V. Ex•, são homens ne-
cessários, são homens ... 

O Sr. Benedito Ferreira - Indispensáveis. 

O SR. JOSÉ LINS - ... indispensâveis. 
Agora, o que se deu, a meu ver, nobre Senador Benedito Ferreira, é que 

houve um período em qtie, talvez sein culpa- própria, os políticos não assu
m_iam ou não puderam assumir o seu papel e por isso cresceu a posição do 
téCnicO, que aca"bOi.t Se"itdo ch-ãrilado de tecnocrata. Mas ninguém dispensa o 
trabalho, a cooperação, o esforço desses homens que, afinal de contas, são a 
alma da assessoria daqueles que decidem. De modo que o problema não está 
nesse ponto. 

O assunto que desejo tratar agora é quanto a essa posição do PMDB 
com relação às críticas qtie estão sendo feitas ao documento. Foram contun
-dentes? Talvez. Foram irônka:S? Talvez, mas não foram críticas pessoais, não 
foram críti"cáS dirigidas a pessoas e até hoje, ao que me parece, e digo até hoje 
embora o período disponível seja muitO eiígu(i, o que se tem visto é que al
guns rebatem, ou procuram rebater as críticas que são feitas ao documento 
do PMDB, mas não entram no -âmago das questões que são criticadas, e esse 
me parece um ponto importante. 

A efltrevista do MiniStro Delfim Netto foi umã entrevista inteligente, in
teligente do ponto de vista técilico e do ponto de vista político. 

O Sr. Dirceu Cardo,Ço - Inteligente entre aspas, não é? 

O SR. JOSÉ LINS- Inteligência, a meu ver, nobre Senador, na verda
deira acepção da palavra, e achÕ-(iu~ V. Ex• há de ~oncordar comigo que es
sas perguntas feitas pelo repórter dveram respostas que não foram meras 
críticas de interpretação; foram, inclusive, cítações do documento, e é aqui 
que eu acho realmente difícil o PMDB contestá-las e nem se diga que o Minis
tro Delfim Netto disse que o PMDB não tinha, nos seus quadros, grandes téc
nicos. S. Ex•, perguntado sob esse aspecto, di:z; textualmente: 

"A Oposição não é- incapaz. f insíncera. Os técnicos do 
PMDB são ultracompetentes. O documento, porém, é oportunista, 
é um documento eleitoral." 

E por quê? O Ministro explica o porquê. Porque ele é contraditório; por
que o documento procura agradar a gregos e troianos, procura agradar aque
las facções da sociedade que entram no debate pela partilha do bolo, num 
movimento democrático através do qual se procura melhorar a distribuiçã9 
-de renda do País. Mas o documento tein realmente coisas que deveriam ser 
pensadas pelo PMDB. A primeira delas - segundo diz o próprio Ministro 
Delfim Netto :- e que o documento: 

"Propõe lá uma receita de aCertar o balanço de pagamentOs ra
pidamente, paralisar o endividamento." 

Ora, nós sabemos que o endividamento tem sido um dos processos mais 
sofridos, neste País. DiZ-se s_empre, como exemplo disso, que nós gastáv~mos 
500 mil dólares de petróleo e estamos gastando 10 bilhões de dólares de pe
tróleo. Basta isso para consumir metade das nossas importações. 
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O documento diz ainda mais uma coi.s;a que o Ministro Delfim Netto 
considera raro conviver; propõe "expandir a produção de alimentos, cOntro
lando o preço dos alimentos". 

Ora, aqui todo dia tem-se dito, de um lado, e vejam as contradições, que 
o Governo não satifaz aos produtores quando fala em preços mínimos. E que 
o Governo não satisfaz ao consumidor quando fixa os preços mínimos. Mas, 
agora vem o PMDB sugerindo, simplesmente, o congelamento desses preços 
diante de um processo inflacionãrio, que certamente levaria os produtores a 
uma situação de extrema dificuldade, a curto prazo. 

Diz; em terceiro lugar, a citação do Ministro, que o PMDB propõe para
lisar todo o desenvolvimento do Nordeste. Esse eu nãó vou repetir porque foi 
um dos aspectos, talvez, mais infeliz do documento do ponto de vista eleito
ral, a meu ver, porque ninguém gostaria que um partido político, além do 
mais na hora de eleição, propusesse rever um dos programas mais imPOrúin
tes de uma região pobre. 

O Sr. Benedito Ferreira - E mais urgente. 

O SR. JOSÉLINS- E mais urgente. Mas, não é isso: Nesse ponto o do
cumento do PMDB não fica só no Nordeste. Ele sugere inclusive uma revisão 
do pólo petroquímica, uma redução do dtmo do pólo petroquímica do Rio 
Grande do Sul, que foi uma reivindicação dos gaúchos. Daí eu me perguntar 
se os próprioS parlamentares do Rio Graride do Sul viram essa citaÇão e ana
lisaram bem o conteúdo deste documento antes que ele fosse levadO a pUbli
co. 

E diz mais o documento, uma coisa curiosa. Recomenda a criação de os
tras numa marecultura, como solução inteligente para os problemas ecológi~ 
cos. Temos feito um esforço grande no Nordeste na criação de camarões nas 

·praias, nas áreas de marés, nos estuários dos rios, a exerriplo do Rio Graiide 
do Norte e também de outros crustáceos. A própria piscicultUra ifltensivà é 
hoje um dos programas talvez mais bem sucedidos do Nordeste brasileiro, 
com uma grande esperança de que ele venha ajudar muito àquelas populações 
pobres do interior com a criaçãq de peixes e de crustáceos. Mas é claro que 
um detalhe dessa natureza num documento da dimensão de uma progra
mação nacional causa, pode causar, como causou ao Ministro Delfim Netto, 
essa estranheza. Mas, de qualquer forma, é fácil encontrar algumas dessas ci
tações no documento, que realmente causam espécie e que merecem urria 
críticã. nãO apenas porQue estejamos às portas das eleições, mas porque se tra
ta de um documento, embora, talvez, preliminar, como disse o nobre Senador 
Leite Chaves mas, de qualquer modo, o Partido há de convir que cabe uma 
crítica de nossa parte, como bem disse o nobre Senador Pedro Simon, pelO 
menos para mostrar que alguém leu esse documento. 

Diz o Ministro Delfim Netto:· .. "Acho que é um documento sério, que tO
dos devem ler." Aqui S. Ex', ·realmente, faz ironia, Poi-(iue diz que -todos· dC.
vem ler, o que mostra que o PMDB não foi coerente, e parece que aquela pro~ 
posta representa uma miscelânea de sugestões que vem de origens, digamos, 
políticas, não digo ideológicas, mais· diversas e até muito divergentes. 

O Ministro tambérTI acusa o documento de ter simplesmente indicado as 
propostas relativas à reforma t:dbutária, que já tinham sido indicadas num se
minário realizado pelo· Governo. Nisto, eu não vejo nada a·e mal, porque o 
aproveitamento de idéias dos técnicos - e aqui não me· refirO Propriámente 
ao pejorativo ••tecnocrata" ..:.:.-e importante. Em -suma, é através .. do.S estudos 
especializados que se chega a formalizar uma proposta mais ampla de gover
no que mesmo sem descer a detalhes programados, pode-se dar uma ampla 
noção dos objetivos a que o Partido ·visa ·como instituição política aó chegar 
ao poder. 

Há uma pergunta do repórter: se o PMDB, em matéria de tecnocracia, 
seria incapazi Ele~repete: pelo-contrário, o Partido é insincero; os tecnocratas 
da Oposição são ultracompetentes. Apenas S. Exf pensa que o documento re
flete essa diversidade .de pontos de vista ideológicos e também uma tendência 
a agradar as mais diversas áreas do eleitorado. Eu recoheço que esse é um 
ponto de vista para os Partidos Políticos, hoje, dje qualquer natureza. Porque 
a comunidade, a sociedade é feita de camadas cujos in.ieresses nem sempre 
convergem. E a política é exatamente a arte de conciliar, de encontrar um ca
minho através do qual se conciliem as necessidades, as amplas aspirações de 
todas essas parcelas da sociedade. Isto é muito justo. 

Está claro que é viável a dificuldade, sobretudo de quem está no Gover
no, para satisfazer a todos. Daí a necessidade prelni::nte di::-Que as autoridades 
tomem posições. E é em face.dessas posições que tomarri as autOridades ciue 
somos criticados, mas criticados pof uris e ·elogüldos jiõr oUtros. ··o que não 

podemos é adotar, ao mesmo tempo, posições conflitantes qüe, do ponto de 
vista programático, levam à impossibilidade da realização de um pensamento 
político. -

O Sr. M oacyr Duarte - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS- Concedo, com pfazer, o aparte ao nobre Senador 
pelo Rio Gran-de do Norte. 

O Sr. Moacyr Duarte- Senador José Lins, confesso a V. Ex'" que não 
vislumbrei na leitura das críticas do Ministro Delfim Netto ao documento 
formulado pelo PMDB, nenhuma agressão a este Partido, mas simplesmente 
u.rrta análise da intenção demonstrada pelo Partido Oposicionista no docu
mento que todos nós, hoje, já ctmhecemos. Há alguma ironia nas colocações 
do Ministro Delfim Netto, mas isso nãO pode ser interpretado como uma dia
tribe, co"ino uma agressão, corno uma virulência, ao que o documento procu
ra consubstanciar. O que me surpreende na linguagem de alguns representan
tes da Oposição é a crítica virulenta que utilizam quando se referem a alguns 
técnicos que compõem e iritegrãm a equipe do Governo. Parece-me, Sr. Sena
dor José Lins, que o importante é saber estabelecer-se o almejado eqUilíbrio 
na ·-organização de urna equipe administrativa, equilíbrio este sem as dis
torções e as deformações que muitas vezes geram a adesão violenta de um dos 
cOmponentes do binómiO téc"nico e POlítico. Evidentemente não se pode go
vernar nem só com téCnicos, nem só com políticos. Nenhum dos dois têm a 
chave do problema. Se alguns economistas e se alguns técnicos dizem, às ve
~. talvez em tom de _blague, que a política é a arte de cometer hoje os erros 
de amanhã, alguns políticos também se vinganl, eril -cOntrapartida, quando 
afirmam que os economistas, ou a Econotriia e a técniCa, seni a viSão e ·sensi
bilidade política, se constituem t3nlbém na arte de estimular a miséria com o 
auxílio da geometria. Por esta razão, Sr. Senador José Lins, continuo dizendo 
e continuo com a minha opinião: não sei por que razão se eriçaram tanto al
guns eminentes representantes da Oposição com a enfrevista do Ministro 
Delfim Netto que- diga-se- proclamando-se uma verdade e por dever de 
justiça, é um dos homens públicos e um dos técnicos de maior competência, e 
também de maior sensibilidade, que compõe a equipe do Governo. o- Minis
tro Delfiffi Netto, podem contra ele atirar todas as setas e todas as verrinas, 
podem acusâ-lo com sistemática obstinação, mas .S. Ex'" é um dos técnicos 
mais competentes e que honra qualquer equipe governamental. 

O SR. JOSÉ LINS- V. Ex' tem razão. Mas esses técnicos, nobre Sena
dor, esses que procurarri arrostar cOm a responsabilidade que o cârgo lhes põe 
sobre os ombros, muitas vezes se tornam objeto de crítica infundada. Torna
se o bode expiatório do processo de dificUldades que certamente existe em to
da.s as comunidadeS, e que hoje, principalmente, avassala o mundo todo. V. 
Ex'" volta à questão da inter-relação entre o técnico e o político. Pelo gosto do 
político, ele gostaria de ver todos os problemas sociais, todos Os--problemas 
ecOnõ:m.ícos resolvídos de uma hora para outra. Mas os meios são limitados e 
compete ao técnico sugerir as decisões, que devem ser assumidas pela área 
política. E aí exatamente, nobre Sen~dor, é que chegamos ao ponto crucial da 
questão, que é o problema da responsabilidade da autoridade que decide. E se 
essa autoridade decide soffiente pelo lado demagógico da questão, é fácil que
rer resolver tudo às custa do sacrifício de amanhã, à custa do sacrifício da ge
ração de amanhã, é fácil. Mas aqueles que aSsumem realmente a responsabili
dade-de decidir co"in justiça as questões Políticas, certamente podem pagar o 
ônus, As questões que levam os povos ao seu destino pelo caminho certo, os 
remédios, os caminhos, nem sempre são bons, são atapetados de flores. Daí 
por que esses homens, quando assumem essas responsabilidades, eles ficam 
sujeitos a criticas. Mas, por isso mesmo, deveriam merecer o respeito e a ád
miração do seu povo. 

O Sr. Benedito Ferreira - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS - Com o maior prazer, nobre Senador. 

O Sr, Benedito Ferreira - Veja V.""EX• qu·e ISso é típico do nosso povo. 
Eu não sou - V. Ex'" e a Casa sabem -eSpecialista em nenhuma ciência, 
porque não tive, seqUei-, a oportunidade de um curso superior ... 

O SR. JOSÉ LINS - V. Ex• é u~ dos homens mais sâbios deste ple
nário. 

O Sr. Benedito Ferreira - Isto é generosidade de V. Ex• 
O SR. JOS~ LINS- Nesta sua modéstia, V. Ex', de quando em vez, nos 

concede belas lições de sabedoria. 

o· Sr, "fieneditá Ferreli-ã - Não sou cultO, não sou sâbio mas, em verda
de, observando o nosso comportamento numa autocrítica - e essa ~e ê: fa. 
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cultado fazer- V. Ex!' sabe que talvez o maior mal nosso seja o chama_dojeiR 
tinha brasileiro. E esse jeitinho brasileiro.:. 

O SR. JOSÉ UNS - E é muito no&&o. 

O Sr. Benedito Ferreira - Esse jeitinho brasileiro consiste, nada mas, 
nada menos, num escapismo, numa transferência de responsabilidades, que é 
uma constante, mas que é inerente a no~sa raça, ·a rioSsa formação cultural. 
Daí por que é muito cómodo transferir todas as responsabilidades para os 
ombros do Governo, quer dizer, temos que eleger o eStUário ou o bode expia~ 
tório, como bem invocou V. Ex•, para assumir as nossas responsabilidades. 
E, talvez pela nossa formação religiosa, nós Jâ Usamos ai uni outro jeitinho, 
um outro escapismo quando não é possível jogar a culpa no Governo, mas 
com medo de cometer uma heresia, uma blasfémia, jogamos a culpa em Deus 
de uma maneira indireta, e falamos que a culpa é do destino. Ora, ·mas isso 
implica em transferir as nossas responsabilidades para os ombros e para ares~ 
ponsabilidade de Deus. Usamos a figura do destino, para não atingirmos a 
Deus diretamente, que é um outro escapismo do "jeitinho brasileiro". 

O SR. JOSÉ UNS- Imagine, V. Ex•: Deu& ê o culpado por tudo! 

O Sr. Benedito Ferreira- Quando se invoca a figura do destino é o tal 
jeitinho brasileiro, também, para transferir as responsabilidades. Nós vemos, 
por exemplo, críticas a ltaipu, críticas a Tucuruí, mas"""'CJ.uerem gerar einprcgos 
sem os meios de gerar empÍ'ego; querem valorizar nossos produtos primários 
num nacionalismo muitas vezes exaltado, mas esquecendo-se de calcar esse 
nacionalismo no patriotismo. Nós tivemos, por exemplo, o caso do Rio 
Grande do Sul. Eu era garoto ainda e me lembro a penúria que o Rio Grande 
do Sul enfrentava no problema energético, porque as concessionárias, não re
cebendQ_ uma tarifa compensadora, não ampliavam os seus serviços, não 
atendiam à demanda e o Rio Grande do Sul, como de todo o Centro~Sul e o 
Sudeste do Brasil. As fábricas de São Paulo, por exemplo, não chegavam a 
funcionar em média quatro horas por dia, por falta de energia elétrica. Pois 
bem, parte-se para resolver o problema de energia elétrica. Hoje, critica-se 
ltaipu como obra fara_ônica; tenta~se modernizar o Brasil e colocá-lo numa 
energia que hoje, sem dúvida alguma, nós não podemos desprezá-la, porque 
temos que ter o domínio dessa tecnologia, que é a energia nuclear. Hoje, 
critica~se esta tentativa do Governo ao implantar essas usinas que, realmente, 
extrapola~am os custos naturalmente estimados inicialmente, por uma série 
de fatores, mas que, de qualquer forma é um esforço, é uma perseguição à so~ 
lução dos vários problemas que nos afligem. Critica~se o problema da ocu~ 
pação da Amazônia, querem valorizar o nosso produto primário, mas- que~ 
rem fazê~ lo sem criar energia para transformar esse produto primário que lã 
se encontra - são jazirhentos extraordinârios .. $abemo~ que para exportar o 
minério bruto, teremos que exportá~ lo, talvez, por pouCo mais que o Seu valor 
do frete ou, às vezes, em troca de um frete até subsidiado. Em suma, nobre 
Senador José Lins, geralmente é muito fácil, é muito cômodo. No meu Esta
do, por exemplo, o meu antigo Partido, a UDN, uma só yez estiv~ no Gover
no - desde menino militei na Oposição- sei que, quando na Oposição, nos 
era facultado, como é hoje aos nossos adversários, Governo de ontem e OpoR 
sição de hoje, era melhor não buscar as caus~s, era melhor an_alisar ~s efeitos, 
ficãr na Superficialidade dos problemas, porque, se fôssemos buscar historica~ 
mente as causas, iríamos encontrar as grandes figuras, os grandes críticos de 
hoje do Regime, do Governo de hoje, como governantes ~e então e que pro~ 
crastinaram e que não enfrentaram os problemas de frente, porque geralme_n
te era melhor cortejar o povo, era melhor trazer o povo da cidade do que le
var assistência ao homem do campo. Então, era melhor cortejar o eleitor ur~ 
bano, porque ele era alfabetizado. Mas precisávamos acabar com os ~_naifa
belos, levando escolas e assistência rural_ ao campo. Em suma, nós iríamos 
muito lo_nge e tumultuaria mais do que já tumultuei o discurso_ de V. Ex• 

O SR. JOS~ UNS ~ Não apoiado! 

O Sr. Benedito Ferreira - Mas, V. Ex• tem a minha solidariedade e a 
certeza dos homens sérios da Oposição que, no íntimo, mesmo desempenhan~ 
do esse papel de críticos e, às vezes, até desapiedados, mas, no íntimo eles fa
zem justiça a V. Ex• e, sobretudo, às colocações, porque elas correspondem à 
realidade; elas persegUem, como o homem do Governo, solucionar os proble
mas que angustiam a nossa gente. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Senador José Lins, V. Ex• jâ 
falou dez minutos a mais do que tinha direito. Pediria a V. Ex• que encerras~ 
se, porque o Senador Pedro Stmon estã esperando para falar, também, como 
Líder e os direifos devem ser iguais. 

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento da 
Presidência.) -Gostaria que V. Ex• anunciasse a Otdem do Dia para que os 

estivessem nela interessados, pudessem fazer outra coisa, porql!e são 5 horas 
da tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Gastãp Müller)- Não se deu a Ordem do Dia, 
peio direito que os Líderes têin de falar a qualQuer momento da sessão. E, 
além disso, não há número para nenhuma deliberação. De modo que a Or· 
dem do Dia já está sendo procrastínada. 

O Sr. Alexandre Costa - Pelo menos vai ser anunciada, pois é obrigado 
pelo Regimento. 

O SR. JOS~ LINS- Sr. Presidente, creio, que a Mesa tem conhecimen
to de que solicitei a tran-Sferência do meu pedido para falar para depois da 
abertura da Or_dem do Dia. Se a Mesa não fez essa transferência, não cabe a 
Il!-im a culpa, de modo que quero dar conhecimento ao nobre Senador Ale~ 
Xandre Costa deste fato e tomarei também o _cuidado, Sr. Presidente, de falar 
o menos posSível para dar oportunidade aos meus colegas de falarem tam~ 
bém. 

Respondendo ao aparte, à aula do nobre Senador Benedito Ferreira, eu 
queria dizer, que esse ''jeitinho brasileiro" ê, sobretudo, muito fâcil de ser 
usado, de ser sugerido, quando não se está na posição de assumir responsabi
lidades, porque a diferença dos homens, do comportamento das pessoas, 
qúarido simPiisffiCrite criticain- Sem estar na pOsição de assumir a responsabi
IÍdade e qUando têm de decidir, realmente, é completamente diferente. E to
dos sabemos que a construção de Itaipu foi fruto de uma anãlise circunstan· 
ciada, inclusiVe, das dificuldades que vinha passando toda a Região Sul do 
País. O Rio Grande do Sul com a .economia se esvaziando, Santa CB.tari~a 
-sem condições de continuar- com o seU pi-acessO de desenvolvimento~ igual
mente cOm o Paraná, por falta de ellergia. E se, eventualmente, a partir do 
ano passado, as dificuldades do processo econômico brasileiro fizessem com 
que houvesse uma reversão no p_rocesso de consumo de energia naquelas ta
xas que vinha acontecendo, se vê que hã um processo absolutamente conjun~ 
tural. A mesma coisa Se deu com a OPEP que, tendo tomado uma decisão de 
proteger os preços do petróleo, também não previu que, logo em seguida, te
ria que reduzir os preços. Iríamos por isso então condenar toda a política des
te País? O que hã é que o mundo ê adverso, o mundo é complexo, e o mundo 
econômico ainda é mais, ·e ninguêni acerta em tudo, ainda que se aja com a 
maior honestidade e dispondo dos melhores elementos para uma tomada de 
decisão. Se não fosse assim todos acertavam e não haveria nunca dificuldades 
e nem fracasso de ninguêm. 

Mas voltando, -Sr. Presidente, à entreviSta do Ministro Delfim Netto, 
não se pode alegar que o Ministro não tenha lido. o documento. A repórter 
perguntou - "o Senhor gastou quanto tempo lendo esse documento?'' -
"Gasto o terripá normal para ler 100 pãginas." Sabia até o número de páginas 
do documento. 

Então, o Ministro Delfim Netto critica o_ documento cpm con_hecimento 
de causa. Mas, a entrevista do Ministro Delfim Netto não é apenas de crítica 
ao documento do PMDB. Ao contrârio, essa entrevista constitui, talvez, uma 
das mais amplas definições da política nacional, inclusive das recentes medi~ 
das que vêm sendo adotadas pelo Governo, depois de um amplo debate na
cio_nal das questões cruciais do balançO de pagamento e da inflação. S. Ex• 
trata da questão de CarajâS, mostrando a incoerência da posição do PMDB, 
inclusive, no que diz respeito à exploração das riquezas nacionais. 

Não existe, Sr. Presidente, utifização de bens de consumo sem a extração 
dessa matériaRprima, e depois dessa matéria-prima extraída, evidentemente, 
ela "não_ pode ser reposta na jazida, e o Ministro chama a atenção muito bem 
para isso, porque muita gente pensa, e tenho a impressão de que essa é a idéia 
do próprio Partido de Oposição, o PMDB, que Carajâs deveria ficar eterna· 
mente sem ser explorada, porque se explorarem as jazidas de Minas GeraiS, 
dizem, deviam ser exploradas para serem processadas totalmente dentro do 
País. Esta é uma indicação <l~magógica, porque todo mundo sabe que é im~ 
possível, diante das condições do mercado internacional, que um País, no es
tãgio de desenvolvimento como o nosso, possa simplesmente se dar ao luxo 
ou ter a possibilidade de explorar essas jazidas, industrializâ-las até ao nível 
máximo de agregação de valor para exportã-las num mercado que hoje é do~ 
minado por todas as multinaciOnais. 

E o Ministro trata, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de questões como a 
reformulação do programa de Governo_ em função incluSive das dívidas, em 
função inclusive do processo recessivo do ano passado, mostrando que todo o 
,programa de economia feito na condução d~s obras é um programa coerente, 
função de uma realidade que não poderia ser desconhecida. E o Ministro tra~ 
ta, também, da questão do pagamento das dívidas das empresas que estavam 
envolvidas nesse programa que tiveram a sua marcha reduzida. 
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E, assim por diante, S. Ex• faz um apanhado geral sobre todos os proble
mas do momento político e do momento econômico nacional. Se S. Ex• foi 
crítico, não fez mais do que cumprir uma missão que ê a de analisar um docu
mento e d~zer o que pensa sobre ele. Melindres, a meu ver, não cabem, assim 
como, Sr. Presidente, acusações pessoais. Não cabem ataques à pessoa do 
Ministro, sobretudo as críticas sem fundamento que se faz até à política do 
Ministério. Critique-se, mas dê a razão por que, e é o' que o Ministro faz. 

De modo, Sr. Presidente, que eu queria protestar contra essaS acusações 
gratuitas e pessoais que foram feitas-ao- Ministro. O Miiiistfo-iiãõ mereceres
posta quanto às críticas que fez ao documento. CreiO que o MiriJstró não riieM 
rece resposta, é um Ministro de Estado, reconhecidamente inteligente, discute 
os problemas económicos do País com as maiores autoridades, não só interM 
nas como externas. Se o PMDB não pode analisar a crítica do Ministro, é ou~ 
tra coisa; se lhe falta corripetêildã, ou se lhe falta argumento, é outra coisa. Se 
o Ministro~ portanto, contestou os pontos vagos do documento, cabe ao 
PMDB responder às críticas em termos ... 

O Sr. Henrique Santillo- Â ironia, à galhofice do Sr. Ministro, nós res
ponderemos com ·galhófice. Agora, as Críticas ecoilômicas que ele fez serão 
respondidas pela área ecOnómica do Partido. 

O SR. JOSÉ LINS - O Ministro é sábio nas ironias. Mas, não cabem, 
Nobre Senador, ataques pessoais. Acontece que, desde ontem, dizMse que vão 
ser respondidas as críticas ao documento. 

O Sr. Henrique Santillo - Desde ontem, não; saiu hoje na imprensa. 

O SR. JOSÉ UNS -Até hoje ninguém pôde defender esses pontos que 
são critiCados, porque na- hora em que o PMDB ... 

O Sr. Henrique Santillo- A crítica económica será respondida pela área 
económica do Partido. 

O SR. JOSE: UNS- Nobre Senador Henrique Santillo, eu acabei de di
zer ao nobre Senador Pedro Simon que a Impressão que eu tinha era a de que 
o PMDB não leu o documento, os políticos do PMDB não leram o documen
to, não devem ter lido nem devem ter aprovado, porque não há quem defenda 
a posição que o PMDB assumiu perante o Nordeste, perante o Rio Grande 
do Sul e os mais singelos conhecimentos de economia e até da economia na
cional. 

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

ATA DA 8• REUNIÃO, REALIZADA EM 27-8--82 
(Publicada no DCN - Seção II - de 28'8'82) 

RETIFICAÇÃO 

No Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 1982 (n• 6.059/82 na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, .. que dispõe sobre o 
ensino do Ministério da Aeronáutica": 

Na página 3126, 2' coluna, após a Exposição de Motivos n9 52/GM3, de 
10 de dezembro de 1981, do Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, que 
acompanha o projeto, 

Onde se lê: 

(Às Comissões de SegUrança Nacional e de Finanças) 

Leia-se: 

(Às Comissões de Segurança Nacional e de Educação e CUltura) 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CENTRO GRÁFICO DO 
SENADO FEDERAL 

ATA DA 70• REUNIÃO 

Às nove horas e dez minutos do dia nove de setembro de mil novecentos 
e oitenta e dois, no gabinete do Diretor Executivo do CEGRAF, sob_a Presiw 

dência do Senhor Senador Jorge Kalume, e presentes os Conselheiros Aiman 
Nogueira da Gama, Sarah Abrahão, Luiz do Nascimento Monteiro e Lucia
no de Figueiredo Mesquita, presentes, tambéõi-, Marcos Vieira, Geraldo Frei~ 
re de Brito, Francisco Olímpia Pereira Marçal, Mário Cesar Pinheiro Maia e 
Aloisio Barbosa de Sousa, respectivamente Diretor Executivo, Diretor Admi
nistrativo, Diretor Industrial, Encarregado da Divisão Industrial e Assessor 
Jurídico do CEGRAF, reuniu-se o-Conselho de SUpervisão do Centro Grãfi
co do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente, Senador 
Jorge Kalume, conCede a palavra ao C()nSelheiro Luiz_dO Nascimento Mon
teiro que apresenta parecer referente à prestação de contas do CEGRAF rela
tivas ao 29 Trimestre de 1982; concluindo seu parecer o relator diz textual
mente que o processo .. constituiMse de peças contâbeis referentes aos balance
tes orçamentário, financeiro e- patrimonial. ApresentaMse ainda relatório sin
tético do Setor de Contabilidade do Órgão que mostra, em números globais, 
a precisão das contas e as conciliações bancárias. A Auditoria da_ Casa, 
examinando~as sob a ótica da Auditoria de Contas Públicas, verificou, por 
amostragem, que as mesmas espelham com clareza a real situação das contas 
do CEGRAF, bem como as aprova por estarem corretas e em obediência aos 
preceitos legais em vigor. Assim s·eildo, após exame das mesmas e, com base 
no parecer do Auditor, anexo, somos pela aprovação do Balanceie relativo às 
atiVidades do 29 trimestre do CEGRAF. Em seguida, o Senhor Presidente re
toma a palavra e coloca a matêria em discussão e, não havendo quem queira 
discutir, a matêria é aprovada por_ unanimidade. Passando-se ao segufijlo 
item da pauta, o Senhor Presidente, Senador Jorge Kalume, comunica aos de
mais membros do Conselho o recebimento de um ofício, sem número, do Es
critório de Advocac;ia Wagner de Castro, procuradores da firma CONSTAT 
-ConSultaria, Auditoria" e RePreSentações S(C, solicitando correção mone
tãria das parcelas dejulho/81 ajJ,.tlho/82, observada a tabela de progressão 
da ORTN sobre o débito no valor total de Cr$ 2.618.263,01 (dois milhões, 
seiscentos e dezoito mil, duzentos e sessenta e três cruzeiros e um centavo) jã 
pago, constante do processo número 001!33/82-CEGRAF. Continuando, o 
Senhor Presidente comunica, aiilda, que recebeu um requerimento do exM 
DiretOr Exeq.ttiVõ-do CEGRAF, Dr. Arnaldo Gomes, onde o mesmo solicita 
reexame da matéria que foi apreciada por este Egrégio COnSelho de Supervi
são, na sessão do dia 3 de agosto_ do corrente ano e referente ao processo nú
mero 1133/82 do CEGRAF, explica o Presidente que as referidas matêriasjâ 
foram encaminhadas à Assessoria Jurídica do CEGRAF para emitir parecer 
e que, posteriormente, s_erão sUbmetidas à Consultaria Geral do Senado Fe
deral e a es_te Conselho de Supervisão; Após estas comunicaçõeS, a Conselhei
ra Sarah Abrahão solicita a palavra e comunica que, autorizada, pelo Senhor 
presidente deSte Conselho, rOfneceu cópiã de toda documentação, constante 

.do process-o acima mencionado, em 12 de agosto de 1982 ao ex-Diretor Exe
cutiVo, cõnfórrile solicitação que o mesmo lhe fez. Em seguida o Conselheiro 
Luciano de Figueiredo Mesquita tece comentários sobre o último número do 
jornal-de circulà.ção infe-rna do CEdRAF, "TfâÇô de União", e propõe ao 
Conselho um voto de louvor a toda equipe editorial do referido jornal, pela 
maneira- como vem conduzindo os trabalhos de divulgação do CEGRAF, 
sempre enaltecendo o Servidor do Órgão, os seus fundadores e o próprio 
CongreSsO Nà.donal. O voto dê-louvOi proposto é aprovado pelo Consélho, 
tendo, o Dr. Aiman Nogueira da Gama, a Dr• Sarah Abrahão e o Dr. Luiz 
do Nascimento Monteiro se manifestado favoraVelmente. O Presidente 
associa-se ao voto de louvor e congratula-se, também, com todos os que fa~ 
zem o "Traço de União". Nada mais havendo a tratar e agradecendo apre
sença de todos, o Senhor Presidente, Senador Jorge Kah.1me, declara encerra
dos os trabalhos, e para constar, eu, Maurício Silva, Secretário do Conselho, 
lavrei- a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos deM 
mais meriibros. Brasília, 9 de setembro de 1982. -Jorge Kalume, Presidente 
- Aiman Nogueira da Gama, Vi ce-Presidente- Sarah Abrahão, Membro
Luiz do Nascimento Monteiro, Membro - Luciano de Figueiredo Mesquita, 
Membr_o - Marcos Vieira, Membro. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

4• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 31 DE AGOSTO DE 1982 

Às onze horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e 
<iois, na Sala de Reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, pre-

sentes os Senhores Senadores, Lourival Baptista, Presidente, Moacyr DaUa, 
Murilo Badaró, Martins Filho, Almir Pinto, Bernardino Viana e a Senadora 
Laélia de Alcântara, reúneMse a Comissão- d~ Distrito Federal. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Benedito Ferreira, Lázaro Barboza, Mauro Benevides, Henrique Santillo, 
Saldanha Derzi e Dirceu Cardoso_. 

• 

• 

• 

• 
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Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que ê dada como 
'aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Moacyr Dalla, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n'i' 
047, de 1982, que ... dispõe sobre a criação de cargos na Categoria de Técnico 
de Controle Externo, do Grupo-Atividades de Controle Externo, do Quadro 
de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do IJistrito Fede
ral, e dá outras providências". 

Posto em discussão e, em seguida, em votação, o parecer, é o mesmo 
aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavrando eu, Kleber 
Alcoforado Lacerda, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente . 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

11' REUNIÃO, REALizADA EM 25 DE AGOSTO DE 1982. 

Às nove horas do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta 
e dois, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, com a 
presença dos Srs. Senadores Luiz Cavalcante, Presidente em exercício, Ber
nardino Viana, José Lins, Benedito Ferreira, Lomanto Junior e Grabriel Her
mes, reúnia-se a Comissão de Economia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Lenoir 
Vargas, Milto-n Cabral, Teotônio Vilela, Pedro Simon, José Richa, José Fra
gelli e Alberto Silva . 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

São apreciadas as seguintes matérias: 
Projeto de Decreto Legislativo n"' 3V81 -Aprova o texto do Acordo de 

Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia: Nuclear, firmado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Peru, em Lima, a 26 de junho de 1981. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável ao projeto. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Projeto de Decreto Legislativo n9 24/79- Aprova o texto do Acordo de 

Cooperação Técnico-Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe Popular Socialista da Líbia, celebra
do em Brasília, a 30 de junho de 1978. 

Relator: Senador Bernardino Viana 
Parecer: favorável ao projeto. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n• 138/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 2.510.360.000,00. · 

Relator: Senador Bernardinõ Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n9 139/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado de s'ão Paulo a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 493.000.000,00. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n• 156/82- Do Sr. Presidente da Repúbiica, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 

que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria (SP); a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 36.175.728,00. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do pa~ecer do relator. 
Mensagem n• 151/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Luís (MA), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 725~043.150,00. 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mesagem n• 157/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Salvador (BA), a contratar 
operaÇão de crédito no valor de Cr$ 48.365.100,00. 

Relator: Senador Grabriel Hermes. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovaÇão do parecer do relator. 
Mensagem n• 92/82 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Bagé (RS)- a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 877.101.343,05. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n• !54/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada' a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiãs (GO), a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 43.095.116,56. 

Relator: Senador Benedito Ferreira. 
Parecer: favorável, concluindo por apres~ntar um Projeto de Resolução. 
COnclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n~ 141/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Se,nado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Leopoldo Bulhões (GO), a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 32.953.558,47. 

Relator: Senador Benedito Ferreira. 
Parecer: favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Mensagem n• 142/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campinas- (SP), a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.819.424.520,00. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Projeto de Decreto Legislativo n'i' 15/81 -Aprova o texto do Acordo 

sobre os Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre os Governos da República 
Federativa do Brasil e da República da Colômbia, assin<ido em Bogotá, a 12 
de março de 1981. 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
Parecer: favorável ao projeto. 
Conclusão: aprovação do parecer do relator. 
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco 

Guilherme Thels Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 
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1- ATA DA 130•.SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE 1982 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Comunicação 

Do Sr. Senador Tarso Dutra, de que se ausentará do País, pelas ra
zões que menciona. 

1.2.2 ~ Requerimento 

N9 186, de 1982, de autoria dos Srs. Senadores Humberto Lucena e 
Passos Pôrto, solicitando homenagens de pesar pelo faleci~ento do Depu-

tado Lidovino Fanton. Aprol'ado, após usarem da palavra no encaminha
mento da votação os Srs. Humberto Lucena e Almir Pinto, tendo a Presi
dência se associ3.dq às hom~m_tgens prestadas. 

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

2-ATAS DE COMISSÃO 

3- MESA DIRETORA 

4-LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 130• SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE 1982 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDltNCIA DO SR. PASSOS PÓRTO 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS . 
SENADORES: 

Eunice Michiles --Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho --Alexandre 
Costa- José Sarney- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Martins Filho
Humberto Lucena- Milton Cabral - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante
Passos Pôrto - Luiz Viana - João Calmon - Amaral Peixoto -José Fra
gelli- Mendes Canale- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 21 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamoS- nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. }'?-Secretário. 

h lida a seguínte 

Exm9 Sr. Senador Jarbas Passarinho, 
DD. Presidente do_ Senado Federal. 

Tarso Outra, Senador, comunica a Vossa Excelência que, para tornar 
parte nos trabalhos da União Interparlamentar e submeter-se a tratamento 
médico em Paris e Houston, vai afastar-se dos trabalhos do Senado, e do 
País, durante 20 días, a partir de 13 do corrente mês. 

Brasília, II de setembro de 1982. - Tarso"- Dutra . 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A PresidênCia fica ciente. 
Sobre a mesa,-Tequerimento·que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido o seguínte 

REQUERIMENTO N• 186, DE 1982 

Pelo falecimento do Deputado Lidovino Fanton requeremos, na forma 
regimen.tal e de acprdo_ com as t_radições_ da Cas~! _f!.S seguintes homen~gens: 

a) inserção em ata de voto de profLirido pesar; 
b) apresentação de condolências à família; ao Estado do Rio Grande do 

Sul; e ao Partido DemocráticO Trabalhista (PDT); e 
c) levantamento da sessão~ 
Sala das Sessões, 13 de setembro de 1982. -Humberto Lucena- Passos 

Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A votação do requerimento lido 
pode ser encaminhada por qualquer dos Srs. Senadores que o desejarem. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena, autor do requerimento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Para encaminhar a votação.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, caU:Sou-nos um impacto_ muito grande a notícia 
do prematuro e trâgico falecimento do Deputado Lidovino Fanton -que inte
grava,_ na Câmara dos Deputados, a Bancada do PDT do Rio Gi"ande do Sul. 

Hoi.1em público, dos mais puros que- conheci neste País, Lidovino Fan
ton iniciou sua vida como advogado, dePois promotor público, sendo poste
riormente Diretor-Geral do Departamento das Prefeituras Municipais do 



3398 -Terça-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Setembro de 1982 

Rio Grande do Sul, de onde saiu para exercer mandatos de Deputado esta
dual à Assembléia Legislativa gaúcha, de 1963 a 1915, destacando-se como 
Presidente da Comissão d.e Constituição e Justiça e Relator-Geral do PrOjeto 
de Reforma Constitucional do Rio Grand~ do ,Sul, em 1967. Também, _no Rio 
Grande do Sul, foi Presidente do InStituto de Estudos Políticos, Econômicos 
e Sociais do MDB; Secretário-Geral e segundo Vice-Presídente do DiretóriO 
Regional do MDB. Trabalhista convicto, foi um- dos fundadores do ex
Partido Trabalhista Brasileiro que tinha, em Getúlio Varg-as, o seu grande 
símbolo. E Getúlio Vargas foi, sem dúvida, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a 
grande inspiração Política de Lidovino Fanton que, posteriormente, com a 
extinção do seu partido, desde logo integrou-se na oposição brasil~ira ao regi
me que se instalou no Brasil, em 1964, tendo contribuído com o seu entusias
mo e a sua competência para a criação do Movimento Democrático Brasilei-
ro. 

Tempos depois, com a violenta extinção do MDB, não teve dúvidas em 
permanecer fiel ao trabalhismo. E por isso ligou-se, no Rio Grande do Sul, à 
Liderança de Leonel Brizola, dando tudo de si para a fundação do Partido 
Democrático Trabalhista, do qual era Secretário-Geral. 

Morreu Lidovino Fanton aos 62 anos de idade, e o seu corpo baixará 
hoje à sepultura, na sua cidade natal, Farroupilha, no Rio Grande do Sul. 

Nós, parlamentares feder~is, Sr. Presidente e Srs. Senadores, neste ins
tante, devemos nos unir em prece ao Criador, para que receba no seio de sua 
misericórdia divina a alma boníssima de Lidovino Fanton que, alêm dos car
gos a que me referi, os quais exerceu com alto espírito público no seu Estado 
natal, foi Deputado Federal durante duas legislaturas. E estou _certo de que 
voltaría mais uma vêz à Câmara dos Deputados, não fosse o s~u prematuro 
desaparecimento. . __ _ _ _ _ _ __ _ 

Curvo-me reverente, portanto, nesta tribuna, diante da memória de Li
dovino Fanton. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto. 

sa.) 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, .SERif PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~ A mesa se solidariza com os~ 
nobres oradores no voto de profundo pesar pelo desaparecimento desse emi
nente homem público gaúcho, Lidovino Fanton. 

Fomos seu companheiro na Câmara dos Deputados, nas Comissões 
Mistas do Congresso Nacional, e sempre pudemos ver naquela personalidade 
privilegiada um dos mais importantes homens públicos que o Rio Grande do 
Sul mandou, nesta sua última geração de políticos. 

Filho de Farroupilha, Deputado Estadual em várias legis1aturas, Depu
tado Federal em duas legislaturas, ele era um dos teóricoS--do trabalhismo 
brasileiro, um homem apaixonado pelo seu partido e por ele creio que mor
reu, na exaustão da luta política, caminho de muita gente que muitas vezes se 
esquece do equilíbrio emocional que deve prevalecer na atividade pública. 

A Mesa do Senado Federal fará cumprir a deliberação do Plenârio, farâ 
constar da Ata um voto de pesar, apresentará as condolências à família, ao 
Estado do Rio Grande do Sul e ao Partido Democrático Trabalhista e levan
tará a sessão em homenagem a esse homem da melhor estirpe dos homens 
públicos que _o Rio Grande do Sul e o Brasil açabam de perder. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A Presidência designa para a 
sessão ordinária -de amanhã, dia 14 de setembro,_ a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Vo~ação, em turno único, do PrOjeto de Lei da Câmara n9 101, de 1981 
(n"' 3.702/80, na Casa de origem), de iniciativa: do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma -Agrária 
-INCRA a alienar, à Companhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lotes 
II, 12, 13, 14, 15 e 16 da gleba 60, localiz!tfos no Projeto Integrado de Colo
nização de Altamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 560 a 582, de 1982, das Comis-
sõeS: 

-de Agricultura; 
-de Assuntos Regionais; e-
- de Finanças.· 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 202. de 1981 (apre.. 
sentado pela Comissão de FinançaS como conclusão de seu Parecer n9 1.207, 
de 1981), que autoriza o Goyerno do ~st.ado d_o_Ceará .a.contratar emprésti
mo externo; no valor de US$ 50,00Q,OOO.OO (cinqUenta milhões de dólares 
norte-americanos), destinado ao II Plano de Metas Governamentais- PLA~ 
MEG II - 79/83, tendo 

PARECER, sob n• 1.208, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade. 

3 

Votação. em turno únícõ, do Projeto de Resolução n9 232, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<1 1.306, 
de 1981), que autori.zii a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 
875.103.660,51 (oitocentos e setenta e cinco milhões, cento e três mil, seiscen
tos e s-essenta cruzeiros e ·cinqUenta e um centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.307 e 1.308, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

votO vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios. favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 241, de 1981 (apre
sentado pela Corriissão -de Finanç-as- Co"mõ conClusão de seu Parecer n'? 1.345, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez milhões de dóla
res norte-americanos), destinado a programaçãO de investimentos naquele 
município, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituiçãõ e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Munidpios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 245, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.386, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor deUS$ 110,000,000.00 (cento e dez 
riiilhões ae· dólares riofte-amei'ican-osJ destinado ao programa de obras viárias 
e ligações trancais daquele Estada, tendo 

PARECER, sob n• 1.387, de 1981, da Comissão 
- de Constttuição e Justiça, pela· constitucionalidade e juridicidade. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 107, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Part;eer n~' 549, de 
1982), que autoriza a Prefeitu_ra do Município de São Paulo a contratar em
préstimo externo, no valor deUS$ 40,000,000.00 (qUarenta milhões de dóla
res norte-ameriCanos), de51inado ao programa de investimentos urbanos, ten
do 

~~ PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
-de Municípios, favorável. 

7 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 114, de 1982 (apre· 
sentado pela Comissão de Finil-nças como conclusão de seu Parecer n9 565, de 
1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de em
préstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dóla
res), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mine-
ração e Infraestrutura Económica, naquele Estado, tendo 

PARECER, sob n• 566, de 1982, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pel3: constitucionalidade e juridicidade. 

8 

Votação, em turno Unico, dO Projeto de Resolução n"'l59, de 1981 (apre
sentado Peta Comissão de Economia como l:onclusão de ~eu Parecer n9 951, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e qUarenta e dois milhões, seiscentos e cin-

• 

• 

• 

• 

.. 



• 

• 

• 

• 

• 

Setembro de 1982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seoão II) Terça-feira 14 3399 

qüenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob no 952, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 189, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.153, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 70,000,000.00 (setenta milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de rodovias alimenta
doras do Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.154, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 42, de 198,?. (apre
sentado pela Comissão de Econoinia como conclusão de seu Parecer nfil 279, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 180.975.100,00 (cento ii oíienta n1i1hões novecentos e setenta e cinco mil e 
cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela copstitllcioilalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

11 

Vo.tação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5~ de 1982 (apreM 
sentado pela Comissão de Economia como coriclusão de seu Parecer n9 311, 
de 1982), que autoriz::~ra Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 37.576.000,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e setenta- e seis inil cruzei
ros) o montante de sua divida_ consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 312 e 313, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e JustiÇa; pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 488, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipa-l de Cubatão (SP) a elevar em 
Cr$ 679.404.096~76 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e qua
tro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois celtla.vos) o montante de sua 
dívida c·onsolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 489 e 490, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constítucionãlídade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 I 10, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'>' 732, 
de 1981), que autoriza a Prefeifura Muriicipal de SãO-JO-se dOs Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos 
e trinta e oitO mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos) o mon
tante de sua c;iívida conSolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 733 e 734, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade_;_ e 
-de Munidpios, fávorâvel. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto- de RCsolução n9-l12, de 1981 (ap~eM 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão -de seu Parecer n9 738, 
de 1981), que autoriza a PrefeitUra de Estância Turístlc.i de Itu (SP) a elevar 
em Cr$ 443.100.000,00 (qllãtrocentos e quarenta e frêS milhões e cem mil crU
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 739 e 740, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição· e JustiÇa, "pela constitucíonalidade e juriâicidade; e 
-de ),funicípios, fàvorãvel. 

IS 

Votação, em turnõ único-, do Projeto de ResolUÇãO- n9 126, de 1981 (apre
sentado pela Comissão-de Economia como conclusão de seu Parecer n9 793, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal deAiagoinhas (BA) a "elevar em 

CrS 497.499.000,00 (CJ.uatroceritás e noventa e sete milhões, quatrocentos e 
noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 794, 795, 1.348, 1.349 e 1.350, de 1981, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, i" pronunciamento: pela constitucionalidade 
ejuridicidade do projeto, com voto venCido do Senador Hugo Ramos; 2P pro
nunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da emenda de plenârio e 
da Sl!JJemenda da Comissão de Econqmia, com vo_to vencido do Senador 
Hugo Ramos; 

-de Municípios, J9 pronunciamento: favorável ao projeto; 29 pronuncia
mento: favorável à emenda de plenárijo e à subemenda oferecida pela Comis
são de Economia; e 

-de Economia, 29 pronunciamento: favorável à emenda de Plenário Com 
subemenda que apresenta. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 127, de 1981 (apre
sentado pela Comfssão de Economia c~mo conclusão de seu Parecer n9 796, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em 
Cr$ 270.959.000,00 (duzentos e setenta milhões, novecentos e cinqíienta' e 
nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 797, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 162, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 996, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 997, de 1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 223, de 1981 _(apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer_n9 l.280, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe à contratar emprésti
mo externo, no valor de US$_ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte
americanos) destinado ao Programa de ""Investimentos do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.281, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
....;_-de Mw1iC[pios, favorável. 

19 

Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n9 263, de 1981 (apre
sentado Pela Comissão" de Eco"llomia como conclusão de seu Parecer n9 1.443, 
de 1981), que autoriZa a -Prefeitura MuniCipal de Mãra Rosa (GO) a elevar
em Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil e seis
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.444 e 1.445, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conClusão de seu Parecer n9 452, 
de 1982), que __ aUtoriZa-- o GOverno do Estado de Goiás a elevar em 
CrS 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 453, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do senador Dirceu Cardoso. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 131, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 656, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Muiücipal de Ilhéus (BA) a eleVar em 
Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e quatro mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n's 657 e 658, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciâade; e 
-de Municípios, Tavorãvel. 

22 

Votação, em turno único, do Pi:Ojeto de ResO{ução n9l81, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corria conclusâo de Seu PireCer n"' 
1.106, de 1981 ), que autoriza o GoVerno do Estado de Sefgipe à elevar em 
Cr$ 3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e 
um mil, cento e sessenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' 1.107, de 1981, da COmissão 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalídade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

23 

Votação, em turno únfco, do Projeto de Resolução n9 199, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu PareCer ri~> 1.180, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã {AP) a elevar em 
Cr$ 115.723.113,00 (cento e quinze milhões, setecentos e vinte e tiês nill, cen~ 
to e treze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's f.I81 e 1.182, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
--de Municipios, favorãvel. 

24 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 239, de l981-(3pre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 1.339, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caarapó (MS) a elevar effi 
Cr$ 11.144.700,00 (onze milhões, cento e quarenta e quatro rnil e setecentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida cOnsolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.340 e 1.341, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicídade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Munidpios, favorável. 

25 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 252, de [981 (apre
sentado pela Comissão _de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.406, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de MaLiés (AM) a elevar em 
Cr$ 14.854.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e cinqUenta e quatro mil cru-
zeiros) o montante de sua dívida consolidada tendo -

PARECERES, sob, n's 1.407 e 1.408, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípíos, favoráVel. 

26 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Resolução n" 21, de 1982_(apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 123, 
de 1982), que autoriza o Governo -do Estado de Goiás a elevar em 
Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e seis milhões e sete
centos mil cruzeiros) o montante de Sua dívida consolidada: tendo 

PARECER, sob n' 124, de 1982, da Comissão -
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, Com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 

27 

Votação, em turno "único, do Projeto de ResoluÇão n'? 23, de 1 ~82 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 132, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ituíutaba (MG) a elevar em 
Cr$ 424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oi
tenta e nove mil, duzentos e quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 133 a 134, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

28 

Votação, em turno único-, do Projeto de ResoluÇão n9 56, de 1982 (apre
sentado pela COmissão de Economia Como conclusão de seu Parecer n9 323, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nioaque (MS) a elevar em 

Cr$ 20.194.000,00 (Vinte milhões, cento e noventa e quatro mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo --

- PARECERES; sob n's 3Ú e 325, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;e 
-de Municípios, favorável. 

29 

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 1 O I, de 1981 (_apre
- sentado pela Comissão _de- Ecõnoniiã COfio -COtldUSão-de seu Parecer n9 675 
de 1981), que autoriza a_ Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões;-duzentoS e treze mil, noveCentos e 
tl-inta e nove cruzeiros e quarenta e cinco cent3.vos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j_uridicidade; e 
~de Municípios, favorável. 

30 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Resolução n" 115, de 1981 (apre
sent-ado pel~ Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n<:t 763, de 
198 I), que autoriza o Governo do Estado de S~_nta Catarina a re~lizar ope
ração de empréstimo externo, no valor deUS$ 50,006,000.00 (cinqUenta miw 
lhões de dólares norte-anieficanos), dest-inada ao Programa de investimentos 
do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 764, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade. 

31 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 260, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n" 1.433, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar ope
ração de empréstimo externO, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta mi
lhões de dólares norte-americanOs); destinada ao Programa de Investimentos 
para O exercício de 1982, tendo 

PARECER, sob n' 1.434, de 198), da Comissão 
-de Conscituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

32 

Votação, em prifneiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<:t 13, de 1979, 
de autoria do Senadoi- Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciário, na forrria que espeCifica, tendo 

PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela c"onstitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-:-de Saút/e, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

33 

Votação, em primeiro turno, do Projeto --de Lei do Senado nO? 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica diSpositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
·- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

34 

Votação, em pririteiro turno, do ProjetO de Lei -do Senado n" I 64, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marech3.l-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

Inerito, favOráVel, nos termos de substitutivo que apresenta;, e 
-de Educação e Cultura, favorável ao Substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

35 

Votação, em primeirci turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 
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PARECER, sob n' l.l45, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionafidade ejuridícidad_e e, no 

mérito, favoráVel. 

36 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do __ Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acresCenta dfspositrvos à 
Lei nq 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa
láriO devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob nos 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: -de 
Constitulção e Justiça, pela constitucionalidade e_juridicidade; 
-de Legislação Soda/, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

37 

Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n9 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
miss_ões: 

-de Constituição e Justiça;· 
-de Legislação Social,· 
-de Serviço Público Civil; e 
- de Finança-r. 

38 

Redaçào Final 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 703, de 1982), do Projeto de Resolução n9 106, 
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril, Estado do Ceará, 
a elevar em CrS 7.522.000,00 (sete mi1hões, quinhentos e vinte e dois mil cru~ 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

39 

Redação Final 

Discussão, em turno único,- da: Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n~ 705, de 1982), do Projeto de Resolução n~' 20 l, 
de 1981, que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar_em_
ptéstim-o externo- no v8.lór deUS$ 12,122,200.00 (doze milhões, cento e vinte 
e dois mil e duzentos dólares americanos) destinado a liquidar os compromis
sos da dívida externa. 

40 

Redação Final 

Discussão, em turno únicO, da Redação Fin_àl (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 706, de 1982), do Projeto de Resolução n9 221, 
de 1981, que autoriza o Governo do Estado do Cearâ a- elevar em 
CrS 25.239.000,00 (vinte e cincó milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolid~da. 

41 

Redação Final 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela ComisSão 
de Redação em seu Parecer n9 710, de 1982), do Projeto de Resolução n~ 25, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia, Estado de Goiás, a 
elevar em Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cru
zeiros) o montante de sua dívida conso'tidada. 

42 

Redaçilo Final 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 71 I, de 1982), do Projeto de Resolução nq 59, 
de 1982, que autoriza o Governo do Estado _do Rio de Jª'neiro a elevar em 
Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta e nove milhões e duzen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoUdada. 

43 

Redação Final 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comjssão 
de Redação em seu Parecer n9 712, de 1982), do Projeto de Resolução n9 61, 
de 1982, que autoríza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São 

Paulo, a elevar em Cr$ 319.360.800,00 (trezentos e dezenove milhões, trezen
tos e sessenta mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida-
da. · 

44 

Redação Final 

Discussão, em turno ú.nlco, -da Redação Final (oferecida pela Comíssão 
de Redação em seu Parecer n9 713, de 1982), do Projeto de Resolução n9 75, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jtagibá, Estado da Bahia, a 
elevar em Cr$ 57.881.000,00 (cinqUenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e 
um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

45 

Redação Final 

Discussão, em fUrna único, da Redação Final (oferecida pela Coissão de 
Redação em seu Parecer n9 715, de 1982), do Projeto de Resolução n9 86, de 
1982, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dóla
res americanos) destinada ao Programa Rodoviário do Estado. 

46 

Redação Final 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comis-são 
de Redação em seu Parecer n9 696, de 1982), que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a realizar operações de empréstimo externo no valor global 
de US$ 150,000,000.00 __ (cento e cinqUenta milhões de dólares americanos) 
destinadas a projetas de saneamento básico e a investimentos da Companhia 
do Metropolitano de São Paulo - METRÔ. 

47 

Redaç_ão Final 

Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 717, de 1982), do Projeto de Resolução n"' 106, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São 
Paulo, a contratar uma operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos), destinada a im
plantação de obras da linha oeste do metropolitano de São Paulo. 

48 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nq 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela cons_titucionalidade e jurídicidade; e 
-de Municipios, favorável. 
(Dependendo da votaç_ão do Requerimento n~ 309/81, de autoria do Se-. 

nadar Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.) 

49 

Discussão, em turno único, do Projeto_de Resolução n9 170, de 1981, (a
presentado pela Contissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<1 
1.037, de 1981), que autoriZa: a Prefeitura Municipal de Nova Russas (CE), a 
contratar empréstimo no valor de Cr$ 22.218.000,00 (vinte e dois milhões, 
duzentos e dezoito mil cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob n•s 1.038 e 1.039, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de MunicípiOs, favorável. 

50 

Discussão, erri primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, e dá outras providências, tendo 
PARECERES, sob nos 573 e 576, das Comissões: 

-de Constitildori"alidade ejuridicidade, pela constitucionalidade ejuridi~ 
cidade; 
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-de Legislação Social, favorável; 

-de Serviço Público Civil, contráriO; e 

-de Economia, favorável, com as Emendas de n?s l e 2-CE, que apre-
senta. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador 
Gabriel Hermes, de adiam_ento da discussão para reexamc da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 5 minutos.) 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

8• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 1982 

Ãs onze horas do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta 
e dois, ~a Sala de Reuniões da Comíssão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a 
Presidência do Senhor Senador Paulo Brossard, }9 Vice·Presidente no exercí
cio da Presidência, reúne-se _a Comissão de Relações Exteriores, com a pre
sença da Senhora Senadora Dulce Braga e dos Senhores Senadores Bernardi
no Viana, Tarso Dutra, Moacyr Dalla, Lourival Baptista, Lomanto Júnior e 
Martins Filho: 

Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores 
Luiz Viana, Amaral Peixoto, João Calmon, Aloysio Chaves, José Sarney, 
Evelásio Vieira, José Richa, Mauro Benevides, Múcos Freire, Tancredo Ne
ves e Leite Chaves. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior;- que é dada por 
aprovada~ Prosseguindo, Sua Excelência comunica que encontra-se no recin
to, o Senhor Bernardo de Azevedo Brito, indicado para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de Zâmbia, que comparece à Cernis:.. 
são, a fim de expor aos Senhores Senadores o seu plano de trabalho sobre a 
missão que desempenhará; e assim, determina que a reunião tOrne~se secreta, 
para ouvir o Senhor Embaixador, bem como, para apreciação das seguintes 
matérias: Mensagem n9 165, de 1982, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Bernardo 
de Azevedo Brito, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de Zâmbia; 
Mensagem n• 129, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Lauro Soutello Alves, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel; e Mensagem n9 164, de 
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Sena
do Federal, a escolha do Senhor Paulo da Costa Franco, Ministro de Segun
da Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Tailândia. 

Reaberta a reunião em caráter público, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Lomanto Júnior, para relatar as matérias cons
tantes da pauta, nas quais funciona como Relator. Com a palavra, Sua Exce· 
lência emite parecer favorável aos Projetes de Decreto Legislativo n9s 9, de 
1982, que ''aprova o- texto do Acordo sobre Transporte Marítimo, concluído 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli· 
ca Federal da Alemanha, em Brasília, a 4 de abril de 1979"; e 10, de 1982, que 
"aprova o texto do Convênio sobre Transportes Marítimos entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, 
concluído em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982". Emitidos os pareceres, 'são 
os mesmos colocados em discussão, não havendo quem queira fazer uso da 
palavra para discutir, são Submetidos à votação, sendo aprovados_p~r unani
midade. A fim de que possa emitir parecer sobre matéria na qual funciona 
como Relator, o Senhor Senador Paulo Brossard, passa a Presidência ao Se· 
nhor Senador Lourival Baptista, e prolata parecer favorável ao Projeto de 
Decreto Legislativo n9 1, de 1982, que .-.aprova o texto do Protocolo para a 
Sexta Prorrogação da Convenção sobre o Coméi-cio do Trigo de 1971, assina
do pelo Governo Brasileiro em Washington, a 28 de abril de 1979". Colocado 
em discussão, e não havendo quem queira fazer uso da palavra para discutir, 
é o mesmo submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Reassu
mindo a Presidência, o Senhor Senador Paulo Brossard, agradece a presença 
de todos. e declara encerrada a reunião. 

Lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente da COriJ.issã6, ·
a presente Ata, que lida e aprovada, ser'ã assinada pelo Senhor Presidente. 

9• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 26 DE AGOSTO DE 1982 

Às onze horas do dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e 
dois, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a 
Presidência do Senhor Senador Paulo Brossard, }9. Vice·Presidente no exercí· 

cio da Presídência, reúne-se extraordinariamente a Comissão de Relações Ex
teriores, com a presença ~a Senhora Senadora Dulce Braga e d~s Senho~es 
Senadores Bernardino Viana, Moacyr Dalla, Martins Fifho, Lounval Baptis
ta, Tarso Outra e Lomanto Júnior.-

Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores 
Luiz Viana, Amaral Peixoto, João Calmon, Aloysio Chaves, José Sarney, 
Evelásio Vieira, José Richa, Mauro Benevides, Marcos Freire, Tancredo Ne· 
ves e Leite Chav~s. _ 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, .que é dada por 
aprovada. Prosseguindo, Sua Excelência comunica que encontra-se presente 
o Senhor Geraldo de Carvalho Silos, indicado para chefiar a representação 
diplomática brasileira junto à Confederação Helvética, que exporâ aos Se
nhores Senadores o seu plano de trabalho. Antes de conceder a palavra ao Se
nhor Embaixador, o Senhor Presidente determina que a reunião torne-se se
creta, para ouvi-lo, bem como para deliberar sobre a indicação de Sua Exce
lência, através da Mensagem n9 102, de 1982, do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha ~o Senh~r 
Geraldo de Carvalho Silos, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de DI
plomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Confede
ração Helvética. 

Reaberta em carãter público, a reunião; o Senhor Presidente declara 
cumprida a finalidade da mesma, encerrando-a. Lavrando eu, Paulo Roberto 
Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprova
da, será assinada pelo Senhor Presidente. 

IQf REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 2 DE SETEMBRO DE 1982 

Às onze horas do dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e dois, 
na Sala de Reuniões da Comissão, n-a Ala Senador Nílo Coelho, sob a Presi
dência do Senhor Senador Paulo Brossard, J9-Vice-Presidente no exercício da 
Presidência, reúne·se extraordinariamente a Comissão de Relações Exterio
res, com a presença dos Senhores Senadores Tarso Outra, Bernardino Viana, 
Lourival Baptista, Martins Filho, Leite Chaves, Lomanto Júnior e Mauro 
Benevides. 

Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores 
Luiz Viana. Amaral Peixoto, João Calmon, Aioysio Chaves, José Sarney, 
Evelásio Vieira, José Richa, Marcos Freire e Tancredo Neves. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada por 
aprovada. Prosseguindo, Sua Excelência comunica que a reunião tem por fi
nalidade ouvir a exposição que fará o ;senhor Paulo Guilherme Vilas-Boas 
Castro, indicado para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Unida dos Camarões, acerca da missão que desempenhará. Dessa 
forma, antes de conceder a palavra ao Senhor Embaixador, determina que a 
reunião torne-se secreta, para ouvi-lo, bem Como. para apreciação das seguin
tes matérias: Mensagem n9 163, de 1982, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação da Senado Federal, a escolha do Senhor Paulo Gui
lherme Vilas· Boas Castro, Ministro de Segunda ClasSe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Uni· 
da dos Camarões; Mensagem n9 180, de 1982, do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor 
Carlos Sylvestre de Ouro· Preto, .Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Díplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Italiana; e Mensagem n9 181, de 1982, do Senhor Presidente da República, 
sUbmetendo à aprovação do Senador Federal, a escolha do Senhor Mário 
Gibson Alves Barboz.a, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diploma· 
ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlarida do Norte. 

Reaberta em caráter público, a reunião, o Senhor Presidente declara 
CJ.!.mprida a finalidade da mesma, enCerrando·a. Lavrando eu, Paulo_Roberto 
Almeida Campos, Assis-tente da ComiSsão, a presente Ata, que lida e aprova
da~- será assinada pelo Senhor Presidente. 
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ANO XXXVII - N• 124 QUARTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 1982 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou~ nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição~ e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 25, DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, se
tenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. IY É o Governo do Estado do Rio de)aneiro autorizado a el~var, temporáriamente, os parfimetros fixados pelos 
itens III e IV do ar!. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de !975, alterada pela de n• 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do 
Senado Federal, a fim de que possa emitir 20.000.000 (vinte milhões) de Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
ORTRJ- Tipo Reajustável, equivalentes a Cr$ 29.079.200.000,00 {vinté e nove bilhões; sétenta e nove milhões e duzentos mil 
cruzeiros), considerado o valor nominal do título de Cr$ 1.453,96 (u-ITl JjiTI, quatrOCentOs e cinqiÚmtáe três cruzeiros e nOventa e 
seis centavos), vigente emjanelro/82, destinados à realização de p~rtes do orçamento daquela Unidade previsto para o corrente 
exercício, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. ~ 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de setembro de 1982.- Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

SUMÁRIO 

l-ATA DA 131' SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 1982 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N•s 203, 204, 205 e 206/82 (n's 383, 384, 385 e 386/82, na origem), 
restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados. 

1.2.2 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n"' 172/82, de autoria do Sr. Senador 
Moacir Duarte, que acresCenta letra ao item II do art. 275 do Código de 
Processo Civil, instituindo o rito sumaríssimo para as ações conStitutivas 
de servidão legal de aqueduto. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 173/82,_ de autoria-- do Sr. Senador 
Moacir Duarte, que altera dispositivo da Lei n"' 6.515, de 26 de dezembro 
de 1977, possibilitando o divórcio entre pessoa nunca antes dívorcíada e 
outra já divorciada anteriormente. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR ALMIR PINTO- Centenário~de nascimento de Dom 
José Tupinambâ da Frota. 

SENADOR MARTINS FILHO- Visita realizada ao País pelo Sr. 
Lei Yu-Chi, Presidente da Síno - CCntral América Trade Association. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

Transferência para às 19 horas, da sessão conjunta anteriormente 
convocada para hoje, às 18 horas e 30 minutos, e convocação de sessão ex
traordinária do Senado a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com 
Ordem do Dia que designa. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 101/81 (n' 3.702/80, na casa de ori· 
gem), de iniciatiVa do senhor Presidente da República, que autoriza o Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRA, a alienar à 
Companhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lotes 11, 12, l3, 14, 15 e 
16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Colonização de Alta
mira, no Município de Prainha, no Estado do Parã. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 202/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Ceará a contratar empréstimo externo, no valor de USS 
50,000,000.00 destinaQo ao n Plano de Metas Governamentais- PLA
MEG II - 79/83, Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 232/81, que autoriza a Prefeitura M unici
pal de Betirri a elevar em Cr$ 875.103.660,51 o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 241/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de ,\1anaus a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
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US$ 10,000,000.00 destinada a programação de investimentos naquele 
município. Votação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Resolução n"' 245/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo no 
valor deUS$ 110,000,000.00 destinado ao programa d.e obras viárias e li
gações trancais daquele Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 107/82, que autoriZa ã Prefeitura do Mu
nicípio de São Paulo a contrat_ar empréstimo exte~no, no valor d!! US$ 
40,000,000.00 destinãdo ao programa de investime-ntos Urban_oS. -Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 114/82, que autoriza o Governo do Esta
do de Goiãs a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
50,000,000.00 destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Inte
grado, Mineração e Infra-estrutura Econômica naquele Estado. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"'159/81,_que autoriza b Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 342.652.400,00 o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n., _189/81, que autoriza o_ Governo doEsta
do do Mato Grosso a realizar operação de empréstimo externo, rto- vã for 
de US$ 70,000,000.00 destinado ao programa de rodovias alimentadoras 
do Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 42/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dourados (MT) a elevar em Cr$ 180.975.100,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. · 

-Projeto de_ Resolução n'i' 52/82, que autoriza a PrefeitU-ra-Munici
pal de Dourados (MT) a elevar em Cr$ 37.576.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votatáo adiada por falta de quorum. - · 

-Projeto de Resolução n., 85/81, que autoriza a Prefeitura Mu'?-ICi
pal de Cubatão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,76 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Resolução n'i' I 10/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José dos Campos(SP) a elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 o mon· 
tante de sua dívida consolida,da. Votação adiada por fa~ta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 02/81, que autoriza a P~~feitu-ra da Es
tância Turística de I tu (SP) a elevar em CrS 443.IOO.OOO,OO o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 126/81, que autoriza a Prefeít_ura Munici
pal de Alagoinhas (BA) a elevar em Cr$ 497.499.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 127/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Sergipe a elevar em Cr$ 270.959.000,00 o montante de sua dívida 
consolidada. Vqtação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução nç 162/81, que autodza o Govetno do Esta
do de Pernambuco a elevar em Cr$ 246.000.000;00 o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 223/8 I, que autoriza o Governo do Esta
do de Sergipe a contratar_ empréstimo externo, no valor de US$ 
lO,OOO,OQO.OO destinado ao Program.a de lnv~s~ime~tcis do Estado. Vo-
tação adiada por falta de quorum. __ 

-Projeto de Resolução n"' 263/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mara Rosa (GO) a elevar em Cr$ l9.24I.60q,oo o mo_ntante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 85/82. que autoriza o Governo d9 Estado 
de Goiás a elevar em CrS 541 .600.000,00 o montante de sua dívida ~_ansa
lidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Re..wlução n"' 131/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 218.094.000,00 o montante de sua dívi· 
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 187/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Sergipe a elevar _em_CrS 3.5-30.50l.HS3~00 o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 199/81, que autoriza a e_refeítura M_u_nici
pal de Macapá (AP) a elevar em Cr$ 115.723.113,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação _adiãda por falta de quornm. 

-Projeto de Resolução n9 239/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Caarapó (MT) a elevar em Cr$ ll.l44.700,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolu_çãÇt n"' 252/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maués (AM) a elevàr em Cr$ 14.854.000,00 o montante de sua divi
da consolidada. Votação adi~da por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n"' 21/82, que autoriza o Governo. do Estado 
de Ooiâs a elevar em _Ct$ l.586.70Q.~O,OO o niontante-de sua dívida con
solidada. Vvotação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 23/82, que autoriza-a _E)refeitura Munici
pal de Ituiutaba (MG) a elevar em Cr$ 424.489.240,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Vótilção _adiada- por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 56/&2, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Nioaque (MS) a elevar em Cr$ 20.194.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n., 101/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 o montante de sua 
dívida consolidaçia. Votação adiada por falta de quorum. 

_:_ P~ojeto de Resolução n"' 115/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Sinta Cafãiíriã-a--realizar operação de empréStimo externo. no valor 
de US$ 50,000,000.00 destinada a Programa de Investimentos do Estado. 
V.ot_~ção adiada por falta de quorum. 
-_ - PrO]eto de Resolução n., 260/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Minas Gerais a realizar operação de empréstímo externo. no valor 
de US$ 50,000,000.00 destinada ao Programa de Investimentos para o 
.exercido de 1982. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre a cOnceSsão de aposentadoria especial para o 
comerciário, ria-forma que especifica: Votação adiada por falta de quorum. 

- Proje!o_qe_Lei do _Senado n9 3.49/80,de a:utoria do S~nador Cunha 
Lima, -que modifica dispositivo da ConsOüd-ãção das Leis do Trabalho, 
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam
bém integre a rimuneração. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do ~eriado n9 164/81, de autoria do Senador Luiz 
Viana, que declara o- Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força 
Aérea B~ileira. Votação adiad_a por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 352/78, de autoria do Senador Accio-
1y Filho, que dispõe sobre a aç_ão de_ ali.m.entos. Votação adiada por falta de 
quorum_. 

-Projeto de Lei do_Sena!io n9 255/80, de ~utoria do Senador Nelson 
-Carneiro, que acre:scenta dispositivos à Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 
1968, disciplinando o pagamento do 13"' salário devido aos trabalh_adores 
avulsos.- Votaçâ-o adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n., 362/79, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n"' 6.718, de 12 de novembro de 
1979. Votatão adi~da por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 40/81, que autoriza a Prefeíh,1ra Munici
pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 o montante de sua dívida 
consolidada. Discussão sobrestada por- falta de quorum, para votação do 
Requerimento n' 309 (81. 

-Projeto de Lei do Senado nç 309(79, do Senador Gabriel Hermes, 
que dispõe sobre o exercício da allditoría contábil, e dá ou~ras providên
cias. DisCUssão sobrestada por falta de quorum, para votação do Requeri-
mento n• 35(82. -

- Redaç_ão Final do ProjetO de Res~luÇà-o n? -f06/81, que autOriza a 
Prefeitura Municipal de Tameciel, Estado do Ceará, a elevar em CrS 
7.522.000,00 o montante_.de sua dívida consolidada. AProvada. A promul
gação. 

-Redaçào Final do Projeto de Resolução n~' 201/81, que autoriza o 
Governo do Estado do Espírito Santo a contratar empréstimo externo no 
valor deUS$ 12,122,200.00 destaca a liquidar os compromissos da dívida 
exletna.- Aprovada. À promulgação. 

- Redação Final do Projeto" de Resolução n~ 221/81, qu_e autoriza o 
Governo do Estado do Ceará a elevar em Cr$ 25.239:000,0Ü o montante 
de- sUa dívida consolidada. Aprovada. À promulgação. 

- Redação- Final do Projeto de ReSolução n9 25/82, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Alexânia, Estado de Goiás. a elevar em Cr$ 
7.279.000,00 o _ _montante de sua dívida_c~msolidada. Aprovada. À promul
gação. 
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- Redação_Final d_o .Projeto_ de Resolução o'? 59/82, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio~ de Janeiro a elevar em cfS 29.079.200.000,00 o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovada. Ã promulgação. 

- Redaçà_Q_ Final_ do Projeto de Resolução o'? _61_/82, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
319.360.80_0,00 o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À pro
mulgação. 

- Redação Final do Projeto de Resolução n'i' 75/82, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de ltagibá, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 
57.881.000,00 o montante de sua dívida con$olidada. Aprovada. A pro
mulgação. 

- Redação Final do Projeto de Resolução n"' 86/82, que autoriza o 
Governo do Estado de Mato Grosso a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 100,000,000.00 destinada ao Programa Rodovi
dário do Estado. Aprovada. Ã promulgação. 

- Redação Firial do Projeto de Resolução n"' 102/82, que autoriza o 
Governo do Estado de São Paulo a realizar operações de empréstimo-exR 
terno no valor global de USS 150,000,000,00 destinadas a projetos de sa
neamento básico e a investimentos na Companhia do Metropolitano de 
São Paulo. Aprovada. Ã promulgação. 

- Redação Final do Projeto de Resolução n"' 106/82, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo._ a contratar uma 
operação de empréstimo externo no valor deUS$ 60,000,000.00 destinada 
a implantação de obras da linha oeste do metropolitano de São Paulo. 
Aprovada. Ã promulgação. 

-Projeto de Resolução n"' 170/81, que autoriza a Prefeitura MuniciR 
pai de Nova Russas (CE) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 
22.218.000,00. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MOACYR DUARTE- Considerações sopre o Projeto 
de Lei do Senado n~" 173/82, de autoria de S .. Ex~. lido no Expediente. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Protesto contra deturpação de 
fatos hístóricos de natürei:"á política, levados ao ar pela TV -Globo, através 
do programa intitulado "Jo_ão Brasileiro". 

SENADOR JOSt LINS, como Líder- Considerações sobre o pro
nunciamento do orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR JOÃO CALMON- Análise do relatório fi11_al dos traba
lhos do Primeiro Congresso de Desenvolvimento Comercial, recentemente 
realizado em Brasília. 

SENADOR MILTON CABRAL- Integração Social e Política. Eco
nómica da América Latina. 

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

2- ATA DA 132• SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 1982 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projetos de Resolução n•s 129 e 134/82; lOS e 261/81; 69/82; 38, 
237, 188 e 218/81; 72/82; 273/81; 91, 123, 30, 15, 14 e 33/82; 280/81 e 
8/82. (Redações finais.) 

2.2.2 - Requerimentos 

- N'i' 187/82, de urgência, para o Projeto -de Lei da Câmara n"' 94/82, 
que altera o valor da retribuição dos cargos que especifica, constantes do 
Anexo I do Decreto-lei n• 1.902, de 22 de dezembro de 1981. 

- N• 188/82, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 93/82, 
que prorroga, por 2 anos, a validade do concurso de FisCal de Tribu_tos 
Federais. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto d~ Lei da C?mara 
n• 8/82 (n• 4.741/81, na Casa de origem), de inícfutiva do Senhor Presi
dente da República, que Concede pensão especial vitalícia à viúva do Dou-

tOr Gratutran9 da Costa Brito, e dá outras providências: Aprovada. A CâM 
mara --dOs Deputados. - -- - - _ -

-:---- Redação final -ao Projeto de Decreto Legislativo n9 43/81 {n~ 

105(81, na Câmara.dQS. Qeputados), que aprÕva o texto do acordo sõbrt! 
Turísmo concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981. 
Aprovada. Ã promulgação. 

-Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei_ do Senado 
n• 187/79 (n' 2.834/80, na~Câmara dos Deputados), de autoria do Sena
dor Aloysio Chaves, que revoga o § 39 do_ ?!~igo 899, o artigo 902 e seu~ 
parágrafoS, e _modifica a redação da alínea/ do inciso I do artigo 702, da 
alínea b do artigo 894, da alínea a do artigo 896 da Consolidação das Leis 
do TrabalhO, bem como do artigo 9'i' da Lei n9 5.584, de 26 de junho de 
1979. Rejeitada a emenda. O projeto vai à sanção. 

---'- ProjEto de Lei da Câmara n' 72/82 (n' 4.999/8 I, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a criação de_cargos na Secretaria do Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado da Paraíba e dá outras providências. Aprovado, 

_ ~m 11' turno. 
- Parecer da Comissão de RelaÇões Exteriores sobre a Mensagem n~" 

163/82 (n' 328/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Paulo Guilherme 
VilasRBoas Castro, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de DiplomaM 
ta, para exercer a função de Embaixador do !3rasiljunto à República Uni
da dos Camarões. Apreciação adiada por falta de quorum. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobrê a Mensagem n~ 
164/82 (n' 331/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha dQ Sr. Paulo da Costa Fran
co, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
fUnção de Effibaixador do Brasíl Junto iio Reino da Taifâ11dia. Apreciação 
adiada por falta de quorum. 

- Par~r da Comissão d~ Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
181/82 (n' 36-1/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha do Sr._ Mário Gibson A}ves 
Barboza, MíOistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino Unido da GrãR 
Btetanha e Irlanda do Norte. Apreciação adiada por falta de quorum. 

2.4...,.. COMUNICAÇÕES DA PRESIDENCIA 

. _-PreJt!dicialidade dos Requerimentos n"'s 187 e 188, de 1982, lidos 
no _Expediente. 

-Convocação ·de sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às lO 
horas, com -Ordem do Diã que deSigna. 
-- -- -· 

2.5 -~ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Alrnir Pinto, pronunciado na sessão de 13-9-82. 

4- RETIFICAÇÕES 

- Referentes às Atas da 9•, I O• e II' Reuniões, realizadas, respectiva
mente, nos dias 27-8-82 e 3 e 6-9-82, 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

SUMÁRIO DA ATA DA 9• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 27 DE AGOSTO DE 1982 

(Publicado no DCN- Seção II- de 28-8-82) 

RETIFJCAÇÃO 

Na página 3119, 1~ coluna, no item 1 do sumário, 
Onde se lê: 

ATA DA 8• REUNIÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 1982 
Leia-se: 

ATA DA 9• REUNIÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 1982 
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-SUMÁRIO DA ATA DA lO• REUNIÃO, REALIZADA- ~sUMÁRIO DA ATA DA 11• REUNIÃO, REALIZADA_ 
EM 3 DE SETEMBRO DE 1982 EM 6 DE SETEMBRO DE 1982 

(Publicado no DCN - Seção II - de 4-9-82) (Publicado no DCN - Seção II - de 7-9-82) 

RETIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO 

Na pâgina 3225, I' coluna, no item 1 do sumário, Na página 3335, 1• coluna, no item 1 do,sumário, 

Onde se lê: Onde se lê: 

ATA DA 9• REUNIÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 1982 ATA DA IO• REUNIÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1982 

Leia-se: Leia-se: 

ATA DA 10• REUNIÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 1982 ATA DA II• REUNIÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1982 

ATA DA 131~ SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 1982 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDll:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO E ALMIR PINTO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Laélia de Alcântara - Eunice Michiles - Aloysio Chaves ----: Jarbas 
Passarinh_o- Alexandre Costa- José Sarney -_Bernardino Viaria-::-=-Helví
dio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Moacyr Duarte- Martins Filho 
- Humberto Lucena - Milton Cabral - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante 
- Passas Pôrto- Lomanto Júnior- João Calmon- Moacyr Dalla-
Amaral Peixoto- Álano Barcelos- Benedito Ferreira- Henrique Santillo 
- José Fragelli - Saldanha Derzi - Lenoir Vargas - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 27 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalho&. 
O Sr ._19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 
N• 203/82 (n• 383/82, na origem), de 13 do corrente, referente ao Projeto 

de Lei n'i' 22, de 1982-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos su
plementares até o limite de Cr$ 519.190.000.000,00 (quinhentos e dezenove 
bilhões, cento e noventa milhões de cruzeiros) e dá outras providências. (Pro
jeto que se transformou na Lei n9 7.027, de 13 de setembro de 1982.) 

N• 204(82 (n• 384/82, na origem), de 13 âo corrente, referente ao Projeto 
de Lei n'i' 18, de 1982-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir, à Justiça do 
Trabalho, o crédito especial de Cr$ 125.576.000,00 (cento e vinte e cinco mi
lhões, quinhentos_ e setenta e seis mil cruzeiros) para o fim que especifica. 
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.028, de 13 de setembro de 1982.) 

N• 205/82 (n' 385/82, na origem), de 13 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 19, de 1982-CN, que dispõe sobre o transporte dutoviário de álcool 
e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n'? 7.029, de 13 
de setembro de 1982.) 

N• 206/82 (n' 386/82, na origem), de 13 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n'i' 20, de 1982-CN, que cria a Seção Judiciária da Justiça Federal no 
Estado de Rondônia e dá outras providências. (Projeto que se transformou 
na Lei n• 7.030, de 13 de setembro de 1982.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos oS seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 172, DE 1982 

Acrescenta letra ao item II do art. 275 do Código de Processo 
Civil, instituindo o rito sumaríssimo para as ações constitutivas de ser
vidão legal de aqueduto. 

O Congresso Nacional decreta: 
A rt. 19 O item II do art. 275 do Código de Processo civil passa a vigo

rar com o acréscimo da seguinte letra n. 

"n) nas ações constitutivas de servidão legal de aqueduto." 

Art. 29 Esta Lei entra em vi"gor· na data -de Sua pUblicação. 
Art. J9 Revogam-se as disposições erri contrário. 

Justificação 

Visa o presente projeto de lei a fazer observar o procedimento sumárissi
mo, discriminado no art. 275 do Código de Processo Civil, nas ações constitu
tivas da servidão legal de aqueduto, tipo de servidão tratado nos arts. 117 a 
138 do Código de Âguas, em substituição aos arts. 563 a 567, do Código Ci-
vil. 

Quanto ao art. 568 do Código Civil, que estabelecia serem "pleiteadas 
em ação sumária as questões relativas à servidão de águas e às indenizações 
correspondentes", está igualmente revoga_do, porque não existem mais ações 
sumárias. O procedimento, para as questões aí previstas, é, portanto,· aluai
mente, o comum, previsto no art. 272, do Código de Processo Civil. 

Todavia, é beni de se ver que não se compadece com o procediinento or
dinário a celeridade que a servidão legal de aqueduto exige para a sua consti
tuição. 

Urge que se efetue, para melhor compreensão da alta finalidade social de 
que se reveste a propositura, uma explanação resumida sobre a servidão legal 
de aqueduto. 

A servidão legal de aqueduto, conforme já se disse, é objeto dos arts. I 17 
e seguintes do Códigó de Águas. 

A todos, estabelece o art. 117 desse Código, é permitido canalizar pelo 
prédio de outrem as águas a que tenham direito, mediante prévia indenização 
ao dono do prédio: 

a) para as primeiras necessidades da vida; 
b) para os serviços da agricultura e da indústria; 
c) para o escoamento das águas super abundantes; 
d) para o enxugo ou bonificação dos terrenos. 
Em todas essas hipóteses, leva-se em consideração, não somente o inte

resse particular do proprietário do prédio dominante, senão também o pró
prio interesse social. Até mesmo na_letra a, a solidariedade humana é a razão 
prepondCrante a justificar a servidão legal imposta ao prédio serviente, pelo 
que, em última análise, o interesse social sobrepuja todos os demais. 

• 

• 

• 
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A enumeração legal é exaustiva, não comportando, por isso mesmo, am-
pliação nem aplicação analógica. 

A servidão de aqueduto pode ser instituída: 
a) por fato do homem; _ _ _ 
b) por decreto do Governo, no caso de aproveitamento das águas, em 

virtude de concessão por utilidade pública; 
c) e pelo juiz, nos outros casos (Código_ de Ãguas, art. _120). 
Nenhuma ação poderá obstar que a servidão legal de aquedUto se consti

tua, devendo cingir-se a- disputa judicial dos direitos unicamente sobre o 
preço da indenização (Cód. cit. art. 120, § I•). ~ 

Sala das Sessões, 14 de _setembro de 1982. - Moacir puarte. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

CAPITULO lil 
Do procedimento sumaríssimo 

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumaríssirrio: 
I- nas causas, cujo valor não exceder 20 (vinte) vezes o maior salário 

mínimo vigente no país; 
II- nas causas, qualquer que seja o valor: 
a) que versem sobre a posse ou domínio de coisas móveis e de semoven-

tes; 
b) de arrendamento rural e de parceria ag~ícola; 
c} de responsabilidade pelo pagamento de impostos, taxas, contri-

buições, despesas e administração de prêdio em coridorriínio; 
d) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico; 
e) de reparação de dano causado em acidente de veículos; 
f) de eleição de cabecel; 
g) que tiverem por objeto o cumprimento dC lCiS e posturas muniCipais 

quanto à distância entre prédios, plantio de árvores, construção- e cOnser
vação de tapumes e paredes divisórias; 

h) oriundas de comissão_mercantil, condução e transporte, depósito de 
mercadorias, gestão de__ negócios, comodato, mãfiâato e edição; 

i) de cobrança da quantia devida, a título de retribuição ou indeni2;ação, 
a depositário e leiloeiro; 

j) do proprietário ou inquilinO ae um prédio para impedir, sob comi
nação_ de multa, que o dono ou inquilino do prédio vizinho faça dele uso noci
vo à segurança, sossego ou saúde dos que naquele habitam; 

I) do proprietário do prédio encravado_ para lhe ser permitida a passa
gem pelo prédio vizinho, ou para rcstabdecimento da servidão de caminho, 
perdida por culpa sua; 

m) para a cobrança dos honorários dos profission-ais liberais, ressalvado 
o disposto em legislação especial. 

Parágrafo único. Esse procedimento não será observado nas ações re
lativas ao estado e à capacidade das pessoas . 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 173, DE 1982 

Altera dispositivo da Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de 1977, 
possibilitando o divórcio entre pessoa nunca antes divorciada e outra já 
divorciada anteriormente. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 38 da Lei n• 6.515, de 26 de dezembro de 1977, passa a vi

gorar com a seguinte redação: 

"Att. 38_. O -pedido de divórcio somente poderá ser _formulado 
uma vez. 

Parágrafo único. O divórcio entre pessoa nu-nca antes divor
ciada e _outra já divorciada anteriormente confere apenas à primeira 
a possibilidade de contrair novo matrimôniâ, ficando a outra_em si
tuação jurídica semelhante à de pessoa separada judicialmente." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em corf(rário: -

Justificação 

O presente projeto de lei tein- por objetivo resguardar o di feito que a lei 
confere a todos de se divorciarem, tentando a felicidade_çoojugal em novo _ca-

sarnento, caso o primeiro não tenha dado certo. Pode parecer que esse direito 
já esteja plenamente g~rantido pela a tua! legislação pertinente a divórcio, mas 
a r~lidade nos oferece_ exern._plos ~o- contrário. 

A lei do divórcio Omitiu-se a resPeito da seguinte possibilidade: uma pes
soa solteira, que se casa com pe...;;soa divorciada, perde o direito a um novo ca
samento, apenas pelo fato de seu cônjuge jã se- ter divorciado antes. 

De acordo com a atual redação do art. 38 da lei n"' 6 .. 515 ··o pedido de di
vórcio, em qualquer dos seus casos, só pode ser formulado uma vez". Tal é 
uma injustiÇa flagrante para Com as pessoas solteiras que casam com divor
ciados, perdendo assim a chance de obter a felicidade conjugal em novo ma
trimônio. 

É possível que esse prábleiila ainda não" esteja se nianifestando de manei
ra visível no seío da sociedade, poisa lei do divórcio é relativamente recente . 
Dentro de pouco tempo, porérri, ~sa questão aparecerã nas mãos de juízes e 
tribunais, que não es~arão fazendo justiça se aplicarem o disposto no art. 38 
da citada lei que é, evidentemente, um. lapso infeliz do legislador de 19.77, pois 
tal disposição é lacunosa e- injUs-ta, já qUe"-fCCha; por meio de uma proibição 
absoluta, todas as portas piira uma solUção satisfatória da questão, por via 
jurisprudencial. 

Tah_'ez o i~eal ~~s~~1na verd~Ae, revogar o d.ispositivo, suprimindo total
mente o entrave. Isso, inclusive, já foi tentado por projeto de lei do eminente 
Senador Luiz Viana Filho, que, infelizmente, não logrou transformar-se em 
lei. 

.f: que há ainda, por parte de muitos, o receio em permitir que as pessoas 
se divorciem quantas vezes se faça necessário, e as opiniões a respeito são 
muitas, no mais das vezes conflitantes, oriUndas d~de qs tempos do projeto 
do insigne Senador Nelson Carneiro quando esta questão foi exaustivamr.:nte 
debatida, e o Congresso Nacional decidiu-se, finalmente, pela impossibilida
de de divórcios múltiplos. 

Apesar de crermos que essa limitação serã abolida no futuro, não vamos 
entrar no terreno da discussão de matéria já tão analisada. Preferimos ofere
cer uma solução objetiva para o prOblema- qUe apontamos, e que já está acon
tecendo. 

O que propomos, como alternativa para o caso, é modificar a redaçào do 
caput do art. 38, retirando a exPressão ~·erri. qualquer dos seus casos", a fim de 
que a proibição deixe- de ser tão absoluta, e acrescer um parágrafo único onde 
se prevê o divórcio no qual somente a pessoa que nunca se divorciou antes 
tem a permissão legal para contrair novo casamento. O outro cônjuge, que já 
havia passado pela experiência de um dívórcio anterior, fica legalmente di
vorciado, mas não pode mais casar, isto é, sua situação jurídica é semelhante 
à das pessoas separadas judicialmente. 

Este, nos parece ser o meio pacífico de garantir a todos o direito a uma 
nova experiência matrimonial, solvendo uma dificuldade que decorre da im
precisão do dispositivo em vigor e" sem provocár a reação na parte do corpo 
social que não aprova vários divórcios sucessivos. 

Além de tudo- isto é fundamental- a adoção do dispositivo que pro
pomos não se choca com a norma constitucional. O preceito da_ Constituição 
dispõe que H o casamento poderá ser dissolvido'', nada implicando em que só 
possa ser dissolvido uma única vez. Nesse sentido manifestaram-se o douto 
Senaâor Gustavo Capanema e o ilustre Deputado Roque Aras, relator do já 
mencionado projeto Luiz Viana Filho. 

lnexiste, por conseguinte, quaiquer objeção à nossa proposta, do ponto 
de vista constitucional. 

Esperamos, com este projeto, contribuir para dar uma chance a todas as 
pessoas de tentarem a felícidl:ld~ e a estabilidade: num novo casamento, forta
lecendo assim a familia brasileira, sem incorrer no perigo que muitos vêem na 
revogação total do tão discutido artigo 38 da leí dó divórcio. 

Acreditamos que mesmO as correntes conservadoras hão de nos dar ra
zão, haja vista a injustiça que se perpetrará, mantendo o texto legal da manei
ra como se encontra. 

Depositamos em nossos _pares a confiança no aperfeiçoamento deste 
projeto de lei, a fim de que se torne realidade jurídica, expressão mais patente 
do Direito e da Justiça. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1982. - Moacir Duarte. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI N• 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977 

Regula os casos de dissolução de sociedade conjugal e do casa
mento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências. 
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Art. 38. O pedido de divórcio, em qualquer dos seus casos, somente po
derá ser formulado uma vez. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetos que vêm de ser lidos 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (Pron_uncía o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

A nossa presença nesta tribuna é para registrar Uma grata efeméride para 
o Ceará, o cent6fládo de nascimento de uma das figuras da maior expressão 
do episcopadO brasileiro, Dom José Tupinambá da Frota, Bispo-Conde da 
cidade de Sobral, empório comercial da zona norte do Ceará _e importante 
centro cultural do Estado. 

Nascido a 10 de setembro de I 882, descendia o culto príncipe da Igreja 
Católica, de tradicional família cearense, de quem assimilaria--os eflúvios de 
urna sólida formação cristã. 

De invulgar inteligência, herança atávica, jã que muitos doS seus an-eles
trais se constituíram figuras de real destaque do clero Nacional, o menino Jo
sé, muito jovem ainda, era para seus mestres e condiscípulos ••uma ave implu
me talhada para vãos altaneiros". 

As primeiras letras aprendeu na cidade natal, e, aos 14 anos rumava para 
a velha Bahia, para, em S'afV3.dO-r--miffíCular-se no Seminário, contando para 
isto com a proteção de um seu parente e tambérri, sObralense- Dom Jeróni
mo Tomé da Silva, primaz do Brasil. 

A sua permanência na HBoa-Terra" foi curta, sendo encaminhado em 
maio de 1899, com apenas 16 anos, para Roma, onde iria ser hóspede do Co
légio Pio Latino-Americáiú:i-:----

Na Cidade Eterna deu prosseguimento aos seus estudos. Matriculou-se 
no curso de Filosofia da Pontifícia Universidade Gregoriana, e não demora
ria a ser agraciado pelos seus méritos intelectuais ~ cOffi dtiã::S medalhas de 
ouro. 

A todos_ embevecia a sua precocidade, ao enfrentar muito jovem ainda, 
as difíceis disciplinaS dos diferentes currículos escolares, do Seminário da 
Bahia, causando admiração o fato de aos_ 19 inos ser laUreado doutor em Fi
losofia. 
. Como isso não bastasse, ao iniciar-se no Curs~ de_ Teologia, obteve os 

primeiros prêmiOs e mensões honrosas nos vários concurso-Sã que Se subme
teu chegando ao Sacerdócio a 29 de outubro de 1905 e a 13 de junho do ano 
seguinte, receberia a Iáurea de Doutor em Teologia. 

Possuidor de uma brilhante formação humanística, juntou ao seu acervo 
hurnanJstico o aprendizado das línguas estrangeiras; inglês, francês, alem-ão, 
espanhol, italiano, além de um conhecimento profundo do latim. 

A Santa Sé, pelo que os experts da política diplomática percebiam, pre
parava o jovem sacerdote cearense para lançá-lo na diplomacia do Va:ticano, 
urna vez que era sempre o cicerone escolhido para acompanhar autoridades 
eclesiãsticas em visita às Nações européias, tal o desembaraço e c_Ompelência 
do jovem sobralense em encaminhar os as_suntos que os visitantes lhe confia
vam. Mas, _o seu maior anseio era o de vir exerce! o sacerdócio na terra que 
lhe serviu de berço_. __ Q_cenário nordestino o atraía com aquela força telúrica 
que anima e embala o ideal de se integrar à comunidade que um dia o viu Par
tir para plagas longínqUas e que acalentava a doce esperança de, mais cedo ou 
mais tarde, vê-lo de volta ao querido torrão natal. 

Desvencilhando-se da carreira diplomática com que lhe acenava o Vati
cano, o padre José Tupinambá da Frota fez-se ao mar, rumo ao Brasil. Sau
dou efusivamente o 7 de Setembro de 1906, dia da nOssa Independência, e 
marco risonho do_ seu retorno à Pátria estremecida. 

E curiosa foí a coincídêndã de, ~m aqui chegando, ser-destinado a lecio
nar no Seminário do lpir3.nga, em São Paulo, em frente ao histórico riacho, 
em cujas margens D. Pedro I soltou o brado de .. Independência ou Morte!" 

O fõvem clérigo cearense parecia um predestinado, Se atentássemos Para 
o virtuosismo de sua cultura polimorfa, alimentada pÕr uma fulgurante inteli
gência; dons de um espírito talhado pela providência para o desempenho de 
nobres e santificantes missões, e fundido no crisol da graça, adestrado na prá
tica de todas as virtudes, alcandorado ao infiliito, nas !i.sas-diãfanas da carida
de cristã" ... 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, agradabilíssima surpresa -pai-a o padre 
José TuPinambá da Frota foi a Su-a nomeação pai-a Vigário de Sobral, ocorri~ 
da a 10 de janeiro de 1908, terra pela qua1tinha entranhado amor. Contava o 
neo-Sacerdote apenas 25 anos de idade. 

Após lO anos e lO dias de proflcuo paroquiato, uma surpresa maior aba
laria o seu ser: foi eleito J9 Bispo da fecêm-criada Diocese de Sobral, cuja sa
gração se daria a 29 de junho do mesmo ano por Dom Jerónimo Tomé da Sil
va, o mesmo prelado que o recebeu, em Salvador, quando contava apenas 14 
anos de idade, para estudar no Seminário da Bahia. 

Sagrado Bispo, retornou a SObral no dia 11 de julho, e logo assumiu os 
destinos da Diocese, iniciando com muita desenvoltura um notável trabalho 
pastoral que sacudiu a história religiosa da Princesa do Norte, com profunda 
irradiação para toda a zona setentrional do Estado. 

Ao saudar o grato evento na Câmara Federal, à maneira como agora o 
faço no Senado da República, o ilustre Deputado Federal pelo Ceará Cesário 
Barreto, filho de Sobral, erri um trecho de seu primoroso discurso assim se 
pronunciou: ~·se Antonio Rodrigues Magalhães foi o fundador de Sobral por 
haver doado o patrimQnio necessário à criação da freguesia religiosa que deu 
origem à cidade, sem nenhuma dúvida Dom José Tupinambá da Frota foi o 
consolidado r da Princesa do Norte do Ceará, pela sua prolongada e conscien
te contribuição _à formação das gerações que haveriam· de plasmar o futuro da 
re_gião, em cuja história é o personagem mais destacado, e, seguramente, irre
petível. Seu nome está irreversiveliTiente impregnado à terra e sua gente". 

Falar da admirável ação pastoral do culto e humilde prelado sobralense 
é debulhar uma série _de admiráveis re_ali_zações: que §e constituem marcos in
deléveis da obra grandiosa construída com amor e abnegação pelo inesquecí
vel santo pastor. 

Elas se espraiam por todos os ramos da atividade humana, sobretudo no 
setor educacional. 

Ao assumir a direção da Diocese, o seu primeiro passo foi a construção 
dfJ ~eminforio Diocesano. A seguir, fundou ç Colégio Diocesano e cuidou da 
reforma da Igreja Catedral. 

Não pareceu adepto da cÕeducação, preferindo construir um colégio 
pata rapazes,;__ o Colégio Sobralense- e um outro para moças- Colégío 
Sant'Ana. 

Percebeu ser estafante o trabalho racional de wna bem orientada cate
quese, por isto se fazia necessária a construção de uma casa de ferias para o 
clero. em lugar aprazível, valendo isto como reparador repouso dos seus sa
Cerdotes. 

Criou o Museu Diocesano, um dos mais ricos do Estado. 
Construiu a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e instalou a primeii-a 

casa de crédito da cidade - o Banco de Sobral. 
Eis, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em rápidas pinceladas, o magnífico 

desempenho de um Bispo nordestino que, por amor à sua terra e à sua gente, 
declinou em aceitar propostas que poderiam alcã-lo aos mais elevados postos 
da hierarquia da Igreja, con~ordando_ no ~ntanto, e1J1 receber os maiores títu
los honoríficos que lhe foram atribuídos, tais como os de Prelado Doméstico, 
Assistente ao Sólio Pontifício e Conde Romano. 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR.- ALMIR PINTO- Com o maior prazer, concedo o_ aparte ao 
nObre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Neste momento, Senador Almir Pinto, em que V. Ex' 
rememora a e"xtrã.Ordiilária vida de D. José Tupinambá da Frota, eu não po
deria deixar de prestar a minha homenagem, o meu preito de veneração a essa 
figura invulgar que hoje avulta inesquecível em nosso Estado. Fiz parte da 
primeira turma do Ginãsio Sobralense, criado por ·o. José Tupinambá. da 
Frota. Teria sido para ~_im impossível 6stu0"!-f. se D. Jásé Tupinambá não ti
vesse dediCado toda a-Suã-vida em benefício de seu povo. A iTtfluência de D. 
José Tupinambá não se fez sentir soniente em Sobral, ou na Zona Norte. Ela 
se estendeu por todo o Estado do Piauí, pelos Estados vizinhos do Ceará. 
Hoje ele é um nome nacional. Quando a Cidade de Sobral comemora o seu 
centenário, todos nos associamos ao- pfeito de gratidão do seu pOvo. Através 
da palavra de V, Ex'~- levo também aos sobralenses, aos quais vinculo-me 
como irmão, o meu sentimento de gratidão à extraordinária figura de D. Jo
sé. 

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte de V. Ex•, que recebeu os 
eflúvios da inteligência de D. José Tupinambá da Frota, como aluno que foi 
daquele estabelecimento tradicional, fundado por S. Revma. D. José Tupi-

• 

• 
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narnbá da Frota foi um hornem extraordináriO. Tive a sorte de com ele convi
ver e posso afumar que o seu trabalho, em prol da comunidade cearense, ja
mais será esquecido. SagradO bispo, o primeiro .da recém-criada diocese de 
Sobral, ele promoveu uma evolução cultural de tal sorte àquela região, que 
terminou criando dentro da sua. própria diocese mais duas outras, a de Aca
raú e não seí se·ã de CrateúS, terra _de V. Ex_•, nobre Senador José l.,ins. 

O Sr. José Lins ;_ Também a de Crateús! 1t_1inha cidade n~tal. 

O SR. ALMIR PINTO- Como dizia, áíOU-rilãfs duas dioceses dentro 
da sua própria diocese, a de Acaraú a de Crateús, terra natal do nobre Sena
dor José Lins. Quem sabe não o fizei'a em homenagem a esse aluno que, como 
ele. D. José, era o laureado da turmat 

O Sr. José Lins- AgradeÇo a ~eferência que V. Ex• faz a mim. Posso ga
rantir a V. Ex• que não me cabe essa honra, não foi em homenagem a mim, 
mas ao povo da minha terra, talvez a: maidr cidade daquela região,· depois de 
Sobral. O fato, Senador, Almir Pinto, é que a influência de D. José Tupinam
bá da Frota se fez sentir em todos os ramos das atividades daquele povo, ao 
qual ele tanto amou e tanto ajudou. 

O SR. ALMJR PINTO - Homenageando a V. Ex• estamos homena
geando a cidade de Cra_teús-. V_. Ex• nada mais é do que uma pequena partícu
la que palpita no coração do povo crateuense. 

O Sr. José Lins- Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. ALMIR PINTO- Dom José Tupinambâ da Frota- Bispo
Conde de Sobral, foi uma dessas figuras· que a história costuma siinbolizar 
como imaginativo e operador das grandes evoluções sociais. Simples, modes
to e estrênuo cultor da humanidade. 

É certo, senhores, que a humildade não é estéril, porque não há bem que 
não seja fecundo, e a humildade, que é o máximo-dos bens espirituais, fez do 
nosso inesquecível D. José um dos grandes benfeitores da humanidade. 

Assalta-nos neste momento a idéia de que parece desenrolar-se diante de 
nós os largos horizontes da sua extr~ma caridade! 

Por todos os dons e bens que praticou em vida e pelas excelsas virtudes 
que ornavam a sua personalidade de Príncipe da Igreja Católica, como Bispo 
de Sobral, sentimo-nos felizes em rendermos a mais carinhosa e comovente 
homenagem à sua memória na data centenária do seu nascimentot (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pa&sos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Concluíram, na semana finda, visita ao Brasil, a nosso convite, o Sr. Lei 
YU-Chi que se fazia acompanhar da esposa, Sr• lee TinB;-Chung, e o Sr. Lynn 
Tong-Hong, amb_os integrantes do Parlamento de Formosa- China Nacio
nalista- sendo, o primeiro, Presidente da Sino-Central América Trade As
sociation, organização que centraliza o comércio chinêS nacioalista em toda~
América Central e do Sul. 

O propósito inícíal da visita foi o de estudar as condições do mercado 
brasileiro para fornecimento de produtos básicos à China -_principalmente 
alimentos- e de se concretizarem negócios de compr-a de grãos, de carne e de 
couro. 

Compunha, ainda, os objetivos da missão, a análise de viabilidade de 
empreendimentos conjuntos entre a Sino-Central A_mérica Trade Association 
e Associações CooperatiVas Brasileiras, na ârea- de produção de- bens pri
mários e de sua industri:ilização. Assegurava-se, inclusive,recursos da ordem 
de um bilhão de dólares para os· negócios iniciais.· 

Não foi possível, infelizmente, a concretizaÇão de negócios,- pOis a mis
são que deveria incluir todo o escalão decisório da SCATA, integrãdo por 
onze pessoas, mais agregados que totalizaria dezenove membros, teve de 
reduzir-se a apenas quatro, dos quais vieram três, pois o Itamarati foi irre
dutível na concessão dos vistos de entrada, apesar de nossa insistência em 
consegui-los e de encarecermos o caráter eminentemente comercial d_a visita. 
Sem contar com seu quadro de diretores, o Presidente Lei Yu-Chi viu-se im
pedido de celebrar contratos, deixando-os para uma visita que deveremos fa
zer à Formosa, em futuro próximo. 

No demais, porém, alcançaram-se os objetiVos e-spe-rã-dos. Nossos ilus
tres visitãnteà; tiverain oportt.irildade de conhecer melhor o Brasil e 
mostraram-se entusiasmados com nossas possibilidades. 

Ao final, formalizamos, em carãter privado, um protocolo de intenções 
vinculando atividades comuns entre a SCATA e cooperativas brasileiras que, 

esperamos, possam resultar em benefícios concretos às entidades envolvidas e 
a nossos países. 

Essas atividades se constituirão num esforço permanente das partes sig
natárias, para criarem um caminho de cooperação entre instituições prívadas, 
independente de injunções políticas, praticiándci a solidarieda.de entre povos 
na busca de soluções próprias para problemas comuns. 

Quero,. nesta Oportunidade, registrar a posítiva impressão que nos deixa
ram os ilustres visitantes e, desta Casa, apresentar-lhes nossas escusas pelos 
transtornos causados em relação a seus vistõs de entrada no Paí-s. 

Apresento: ao eminente Senador Jarbas Passarinho, ilustre Presidente do 
SenadO Federal, meu agrad.eci~ento pelo tratamento dispensado a nossos 
convic:J.ados, que por ele ficaram profundamente reconhecidos. 

Agradeço ao eminente Senador Passos Pôrtó pelo pronto atendimento 
de minhas solicitações referentes aos visitantes. 

Quero, ao final, solicitar transcrição nos Anais do Senado Federal, do 
documento que este acompanha, referente às intenções celebradas. 

Muito obrigado! (Muito bem/ Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE REFERE O SR. MARTINS FILHO 
EM SEU DISCURSO: 

Protocolo de intenções que entre si celebram o Senador Martins 
Filho, dá República Federativa do Brasil e o Legislador Lei Yu-Chi da 
República da China---:- Taiwan-:- para um esforço de cooperação en
tre cooperativas brasileiras e a Slno Central América Trade Associa
tion- SCATA. 

I - As partes signatárias, invocando a proteção de Deus e inspiradas 
f'IO"s -ideais de amizade e de respeito que devem unir os povos do Mundo, 
propõem-se a um esforço permanente para aproximar brasileiros e chineses 
através da mútua cooperação e do fraternal relacionamento, visando cons
truir e manter amizade profunda e duradoura. 

I I - Esse esforÇo s_e c.o_ncretizar.á. independente de injunções políticas ou 
de cOmpromisso-s governãinentais, através de intercâmbio_ constante entre as 
instit"ulçôes representadas, promo\·idO, org-anizadO e administrado pelas par
tes signatárias, dentro dos objetivos propostos neste Protocolo. 

III - Três pontos inspíram esses objetivos: 

Primeiro: Cooperação técnico-econômica, através de transações comer
ciais, de trocas de experiências pelo intercâmbio técnico e de empreendimen
tos produtivos comuns - extra ti vos, agrop_ecuários e industriais -entre a 
SCATA e Cooperativas Brasileiras; 

Segundo: Intercâmbio cultural, com visitas recíprocas-, de chineses e bra
sileiros para estreitar a comunhão entfe oS dois povos, através do conheci
mcnto~mútuo; 

Terceiro:-Solidariedade pessoal entre famílias brasileiras e chinesas, que 
propiciem socorro mútuo em- co-njunturas extremas,_inclusive com a possíbili

- dade de imigração e emigração. 
IV- O esforço que neste se propõe é um símbolo de amizade, celebrado 

em caráter particular pelas partes signatárias, que buscarão desenvolvê-lo 
através de ações concretas e permanentes. 

V- As partes signatárias criarão estruturas para o desenvolvimento das 
ações necessárias à realização deste Protocolo. 

VI- As partes signatárias afirmam expressamente o integral respeito às 
leis de seus países e a fiel obediência a seus respectivos Governos, abstendo-se 
das ações que possam contrariar essas instituições. 

VIl- Esperam os signatários, com as intenções que ora formalizam, es
tar aprofundando os valores mais sagrados da Humanidade, como 3 Liberda
de dos Povos, a Igualdade entre os Homens e a Fraternidade entre os Irmãos. 

Brasil, I 1 de setembro de 1982. - Martins Filho- Lei Yu-Chi. 

Testemunhos: P'eter Yu Sun Chung, Responsável Comercial de Sino
Central América Trade Association;- Lynn Tong Hong; Dagoberto Sén.ulo de 
0/h•eira; Reinaldo Pinto. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- João Lúcio- Luiz Viana

Dulce Braga- Lázaro Burboza- Mendes Canale- Leite Chaves- Pedro 
Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência comunica quere
solveu transferir para as 19 horas a sessão conjunta anteriormente convocada 
p<lra hoje, às 18 horas e 30 minutos. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Presidência convoca sessão 
extraordinária a rcrilizar-se hoje às 18 horas e 30 minutos, destinada à apre
ciação das seguintes matérias: 

-redução final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 -8; 
de 1982~ 

- redação linal do Projeto de Decreto Legislativo n9 43, de 198 f; 
- Emenda da Ciimara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"' 

187, de 1979; 
- Projeto de Lei da Câmara n"'- 72, de 1982; 
- Mensagem n~' I 63, de 1982, relativa à escolha do Sr. Paulo Guilherme 

Villas-Boas Castro, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Unida dos Cumarõ~s; 

-Mensagem n"' 164, de 1982, relativa à escolha do Sr. Paulo da Costa 
Franco, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Tailândia; e 

- Mensagem n"' 181, de 1982, relativa à escolha do Sr. Mário -Gibson Al
ves Barboza, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Grà-Bretanha e Irlanda do Norte. 

te. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a Hora do Expedien-

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 101, 
de 1981 (n' 3.702/80, na casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Instituto Nacional de C oloR 
nização e Reforma Agráría - INCRA a alienar, à Companhia 
Agro-Industrial de Monte Alegre, os lotes 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da 
gleba 60, localizados_ no Projeto Iiltegrado de Colonização de Alta
mira, no MunicípiO de Prainha, no Estado do Pará, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 560 a 582, de 19S2,.dasComis-
sões: 

- de Agricultura; 
- de Assuntos Regionais; e 
de Finanças. 

Em votação o projeto, em turno úniCo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Henrique Santillo- Sr. Presidente, peço verificãÇão da votação.-

0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Pedida a verificaÇão, solicito 
aos nobres Srs. Senadores que ocupem seus lugares. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
( Prucede~se a votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Álano Barcelos- Almir Pinto- Dulce Braga --João Calmon -José 

Lins- Lomanto Júnior- Martins Filho- Moacyr Dalla- Moacyr Duar
te - Nilo Coelho. 

VOTA "NAO" O SR. SENADOR: 
Paulo Brossard. 
ABSTÉM-SE DE VOTAR OS SRS: SENADORES: 
Henrique Santillo - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Votaram SIM 10 Senadores: e 
NÃO, I. 

Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 13. 
Não há quorzan. 
De acordo com o RegimCnto Interno, vou suspender a sessão por 10 mi

nutos, fazendo sou r u campainha, pura chamada dos Srs. Senadores, a firri.d.e 
procedermos à nova votação. 

Suspensa às 15 horas e 2 minutos, a sessão é reaberta às 15/wras 
e 12 mÍnutv.l'. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai-se proceder à verificação de 
votação. 

Solicito aos Srs. Senadores que retomem os seus lugares-. (Pausa.) 
Como vota o Sr. Líder do PDS'! 

O SR. JOSÉ LINS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Como vota o Sr. Líder do 
PMDB'! . 

ta r. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Como vota o Sr. Líder do PDT? 

O SR. ÁLANO BARCELOS- Pela abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os S..S. Senadoresjã podem vo-

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES: 

Almtr Pinto- Benedito Ferreira- Dulce Braga --Helvídio Nunes
João Calmon- José Fragelli- José Uns- Lenoir Vargas- Lo manto Jú
nior- Martins Filho- Moacyr Dalla- Moacyr Duarte- Nilo Coelho
Saldanha Derzí. 

VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES: 
Henrique Santillo - Paulo Brossard. 
ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Humberto Lucena - Álano Barcelos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Se todos os Srs. Senadores jâ 
votaram, vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 14 Senadores e NÃO 2. 
Houve 2 abstenções. 
Total de votos: I 8. 
Não há ~úmero para deliberação. A- votação fica adi<:tda. 
As matérias constantes dos itens 2 a 37 e itens 48 e 50, todas em fase de 

votação ou dependendo de votação de requerimento, ficam adiadas. 

São os seguintes--os itens ctlji:I ·apiedaçãO fica adiada: 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n!1 202, de 1981 (apreR 
.sentadà'pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 1.207, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Cearâ a contratar emprésti
f11:0 externo, no valor de USS 5~_.000,000.00. (cinqUenta milhões de dólares 
norte-amertcanos), destinado ao-ÍI Plano de -Melas Governamentais- PLA
MEG II- 79/83, tendo 

PARECER, sob n' 1.208, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justt'çã, pela constitucionalidade e juridicidade. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 232, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.306, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevarem Cr$ 
875.103.660,51 (oitocentos e_setenta e cinco milhões, cento e três mil, seiscen
tos e sessCitta cruzeiros e cinqüenta e um centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.307 el.JOS, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JustÍça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
--de Municípios, favorável. 

4 

Votaçi:io, em turno único, do P1 ojeto de Resolução n9 241, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de.l98l),_que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez mílhões de dóla
res norte-americanos), destinado a programação de investimentos naquele 
município, tendo -

-PARECERES; sob nes -1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Jus/Íça, pela constitUcionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senudor Hugo Ramos; e 
-de Munidpios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 245, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 1.386, 
de 198 I), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar 

• 
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operação de empréstimo externo no valor de US$ 110,000,000.00 (cento e dez 
milhões de dólares norte-americanos_) destinado ao programa de obras viãrias 
e ligações trancais daquele Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.387, de 1981, da Comissão 
- de Constituiçao e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

6 

Votaç_ão, em turno único, do Projeto de Resolução n"'107, de 1982(apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 549, de 
1982), que autoriza a PrefeitUra do Município de São_ Paulo a contr;ltar em
présti!TJ-O externo, no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dó_la
res norte-americanos), destinado ao programa de investimentos urbanos, ten
do 

PARECERES, sob n's 550 e 551. de 1982, das ComissõeS: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
-de Munictpios, favorável. 

7 

Votação, em turno únicO, -do Projeto de Resolução n"' 114, ~-e 1_982 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu- rarecer n'il 565, de 
1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de ·em
préstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00(cinqüenta- milhões de dóla
res), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mine
ração c Infraestrutura Económica, naquele Estado, tendo 

PARECER, sob n' 566, de 1982, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucíOn-ãlidade e juridicidade. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Rcs.olução n"' 159, de 198l_(apre
sentado pela Comissão_dc Economia como conclusão deseu earecer n9 951, 
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e cin
qüenta e dois mil e quatrocentos ç_rul_eiros) o montante de sua dívida consoli-
dada, tendo -

PARECER, sob no 952, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, peJa constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

9 

Votação, em turno único, dO Projeto de Resolução n\ll89, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de_ Finanças como conclusão de seu_P_arec;cr n"' _1.153, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 7_0,000,000.00 (setenta milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de rodovias alimenta
doras do Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.154, de 1981, da Comissão 
-de Constituiç-ão e Justiç-a, pela constitucionalido.de e juridicidade. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de ResoLução n'il 42, de 1982 (a:Qre
sentado pela Comissão~de Economia como concll!sãq de seu Par~cer n9 279, 
de 1982), que autoriza a Prcfe_ítür-a Municipal de Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 180.975.100,00 (cento e oitenta milhões novecentos e setenta_ e cinco mil e 
cem cruzeiros) o montante de sua dlvida consolidada, tendo 

PARECERES, sob no., 280 c 281, de 1982, das Comissões: 
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios. favorável. 

II 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 52,· de 1982 (apre
sentado pela COni"JSSã<fâe Economia como conclusão de seu Parecer n9 311, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar êm 
Cr$ 37.576.000,00 (trinta e set.e m_ilhõcs, quinhentos e setenta e seis mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolida.da, tendo 

PARECERES, sob n's 312 e 313, de 1982, das Comi~sões: 
-de Constítuiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Jl.-funidpios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 85, de 1981 (apre
sentado pela C()!11issão de Eco!lomia como conclusão de seu _Parecer n'il 488, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em 
Cr$ 6!9.404.096,76 (~eiscent~~ e setenta~ nove milhões, quatrocentos e qua
tro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e seis centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 489 e 490,~ de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios. ·favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Pr~jeto de Resolução n'i' 110, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 732 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dOs Campos (SP) ~ 
elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos 
e trinta e oit9 mil, d_uzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos) o mon
tante de s1,.1a dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 733 e 734, de 1981, das Comissões: 
_ -de Constituição e Ju_çtiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
_ -de Munidpios, fa\'orável. -

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 112, de 1981 (apre
sentado pela Comissi:io âe Economia como conclusão de seu Parecer n<? 738, 
de 1?81), que autoriza a Prefeitura de Estânc[a Turística de Itu (SP) a elevar 
em Cr$ 443.l00.000,00 (quatrocentos e quarerita e três milhões e cem mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 739 e 740, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

15 

Votação. em turno Único, do Projeto de Reso1úção n'il 126, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Econornía como conclusão de seu Parecer n'il 793, 
de 198 l), que autoriza a Prefeitura Municipal deAlagoinhaS (BA) a elevar em 
Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e 
noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 794, 795, 1.348, 1.349 e 1.350, de 1981, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiç-a. l" pronunciamento: pela constitucionalidade 
e juridicídade do projeto, com voto vencido do Senridor Hugo Ramos; 2' pro
nunciamento: pela constituciOnalidade ejuridicidade da emenda de plenário e 
da subemenda da Corilissão de Economia, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; 

-de Munidpios, /? pronunciar~ento: favorável ao projeto; 2P pronuncia
mento: favorável à emenda de_ plenário e à subemenda oferecida pela Comis
sà<? de Economia; e 

-de Economia, 2? pronunciamento: favorãvel à emenda de plenãrio com 
subemenda que apresenta. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"?l27, de 1981 (apre
sentado p_ela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 796, 
âe 1981 ). que autoriza o GOVerno do Estado de Sergipe a elevar em 
~r$ 270.?59.000,~0 {duzen~os e s~tenta milhões, novecentos e cinqUenta e 
nove mil cruzeiros) o montãrile de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 797, de-1981, da Comissão 
-de ConstituiçUó e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<il162, de 1981 (apre
sentado pela ComiSsão"~de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 996, 
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de cruzeiros) o mon-

- tante de sua dívida cOitsoHd-ada, tendo -
PARECER, sob n' 997, de 1981,~da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, co~ 
voto vencído do Senador ~1.:1go Ramos. 
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18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 223, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 1.280, 
de 1981), que autoriza O Governo do Estado de Sergipe a ~ontratar emprésti
mo externo, no valor de USS 10,000,000.00- (dez milhões de dólares norte
americanos) destinado ao Programa de Investimentos do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.281, de 1981, da Comissão 
-de C onstituicão e Justiça, pela constituciOn-alidade .e ju-ridicidade; e 
-de Munidpios. -favorável. 

19 

Votação, em turno" único, do Projeto de Resolução n'i' 263, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.443, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mara Rosa ~GO) a elevar 
em Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil e seis
centos _cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.444 e 1.445, de 1981, das Comissões: 
-de ConstitUição- e Justiça, peJa constitucionalidade e jurididdade; e 
-de Municípios, favorável. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 85, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 452, 
de 1982), que autoriza o GovernO- do EstadO de Goiâs a elevar em 
CrS 541.600.000,00 (quinhentOs e quarenta e um ffiilhões e seíscentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 453, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 

21 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n<? 131, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 656, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Uhêus (BA) a elevar em 
Cr$ 218.094.000,00 (duzentos_ e dezoito milhões e noventa_ e quatro mil cru-
zeiros) o montante de sua díVida consolidada, tendo - --

PARECERES, sob n's 657 e 658, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de A-funidpios, favorável. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9187,de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia comO conclusão de seu Parecer ri<? 
1.106, de 1981), qUe autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em 
CrS 3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e 
um mil, cento e sessenta c três cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' 1.107, de 1981, da Comissão 
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e jui=idicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' _!99,_~e 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como con_clusão de seu Parecer n~> 1.180, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em 
Cr$ 115.723.113,00 (cento c_ quinze milhões, setecentos e vinte e três mil, cen
to e treze cruzeiros) o montante de _sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.181 e 1.182, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos;-e 
-de Municípios, favorável. 

24 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'239, de 1981 {apre
sentado pela Com-issão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.339, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caarap6 (MS).a elevar em 
Cr$ 11.144.700,00 (onze milhões, ci::nto e quarenta e quatro mil e setecentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's L.34Q e 1.341, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade., com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, f~vorável. --

25 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 252, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.406, 
de r981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maués (AM) a elevar em 
Cr$ 14.854.000,00 (quator.le milhões, oitocentos e cinqUenta e quatro mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob. n's 1.407 e 1.408, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridícidade, com 

voto vencido do Senador Hugo RamOs: e 
-de MunicípioS, favorável. 

26 

Votação, em iuino úhicó, do Projeto de Resolução n~' 21, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 123, 
de 1982), que autoriza o Gover:no do Estado de Goiás a elevar em 
Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e seis milhões e sete
centos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 124, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardco;o. 

27 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 23, de 1982 (apre-
sentado pela Comissão de -Economia como conclusão de seu Parecer n<? f32, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ituiutaba (MG) a elevar em 
Cr$ 424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oi
tenta e nove mil, duzentos e quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 133 e 134, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridícidade; e 
-de Municfpios, favoráveL 

28 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução n9 56, de 1982 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 323, 
de 1982), que autoriza a Prefeítura Municipal de NiOaque (MS) a elevar em 
Cr$ 20_.194.000,00 (vinte milhões, cento e noventa e quatro mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 324 e 325, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade;e 
- dft Municfpios, favorável. -

29 

Votação, cm turno úníco, do Projeto de Resolução n~' 101, de 1981 (apre~ 
senfado--pera Coritissào de EconorTiia cOmo conclusão de seu Parecer n~' 675 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
CrS _130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos- e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros· e quarenta e cincO centavos) ó montante de sua dívida 
con---solidaqa, tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Ju~tiça, pela constitucionalidade e jurídícidade; e 
-de Munic(pios, favorável. 

30 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 115, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 763, de 
1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta mi~ 
lhões de dólares norte-americanos), destinada ao Programa de Investimentos 
do Estado, tendo 

PARECER, sob no 764, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade: 

31 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n~' 260, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 1.433, 

• 

• 

• 
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de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais_ a, realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USI 5(J.OOO,OOO.OO (cinqüerita mi
lhões de dólares norte-americanos), destinada ao Programa de Investimentos 
para o exercício de 1982, tendo 

PARECER. sob n' 1.434. de 1981, da Comissão 
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade. 

32 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria c.o;pecial para o comerciário, na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constituirão e Justica. pela constituciciriãlidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Saúde. favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragc\li. 

33 

Votação, em primeiio turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispoSith;-0 da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais" também integre a· remuneração, tendo 

PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social. favorável; e 
- de Finanças. favorável. 

34 

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 164, de 
1981, de autoria do Senador LÚiz Viana, que declara o Marechal~do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos tennos de substitutivo que apresenta; e 
-de Educação e Cultura, favorável ao Substitutivo da Comissão de 

Constituição c Justiça. 

35 

Vot<Jção, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão 
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no 

mérito, favorável. 

36 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 255, de 
1980, de autoria do Senador ~elson CarneirO, que acrescenta dispositivos à 
Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968, diSciplinando o pagamento do 13"' sa~ 
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

-de Constituição e JUstiça, pela: Constitucionalidade e juridiCidade; 
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças. favorável. 

37 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Legisla cão Social: 
-de Sen·iço Púhlfco Cht[/;-e-
-de Finanças. 

48 

Discussiio, em turno único, do Projeto de Resolução_n"' 40, _de 19_81 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (M"G) a elevar em 

Cri 5. 700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidadu, tendo 

PARECERES, wb n•s 319 e 320. de 1981, das Comissõe>: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidude; e 
-de Municípios. favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Se~ 

nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de C5>nstituição e Justiça.) 

50 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil. e dú outras providências, tendo 
PARECERES, sob n<?s 573 a 576, das Comissões: 

-de Constitui('ão e Justiça, pela constitucionalídade e juridir.:idade: 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Seniço Público Ci~'il, contráiio; c 
-de Economia, favorável, cõm as Emendas de n9s I e 2-CE, que apre-

senta. 
{Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame d<.l Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

38: 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Passuremos, então, ao item n<? 

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 703, de 1982), do Pr9jcto 
de Rcs_oluçào n9 106, dt: 198\, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Tamboril, Estado do Ceará, a elevar cm Cr$ 7.522.000,00 (sete 
milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montantt: de sua 
dívida_ consolidada. 

Em dis~ussão a redução final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, decl:.tro-a enccrr3da. 
En~:crrada a discussU.o, a redução final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 du Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguime a redaçào final aprm·ada 

Redaçào final do Projeto de Resolução n"' 106, de 1981. 

Faço sabt:r que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt. 42 inciso 
VI, da Constituição, e eu ........... ,Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municip!J.I de Tamboril, Estado do C'eará, 
a cle''ar em C'rS 7.522.000,(){) (sete milhões, quinhentos e vinte e dois 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Ft:dCral resolve; 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Tamboril, Estado do Ceará, nos 

termos do art. 29 da Resolução n9 93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado 
Fcdentl, autorizada <I elevar em Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e 
vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Fe~ 
dera!, mediante a utilizuçào de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
mento Social- FAS. destinado à construção de 10 (dez) unidades escolares 
de 2 (duas) salas c:.1da uma, na zona rural do Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 

.. O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- !tem 39: 

Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida pela 
_Comissão dC Rcdat,:âo em _seu Pãrecer n<? 705, de 1982), do Projeto 
de Resolução n"' 201. de 1981, que ãutoriza o Governo do Estado do 
Espírito Santo a contratar empréstimo externo no valor de 
US$ 12,122,200.00 (doze milhões, cento e vinte e dois mil e duzen- · 
tos dólares americanos) destaca a liquidar os compromissos da dívi· 
da externa. 

Em discussão a· rcdação fin:Jl._ em turno único. (Pausa.) 
N~nhum dos Srs. Senadores solicitando a palavw, declaro encerrada a 

discussão. 
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Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 
art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n' 201, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituição, e eu, , Presidente promulgo a s-egu~nte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 12,122,200.00 (doze 
milhões, cento e vinte e dois mil e duzentos dólares americanos) desti
nada a liquidar os compromissos da dívida externa. 

O Senado Federal resoJve: _ 
Art. 19 É o Governo do Estado do Espírito Santo autorizado a contra

tar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor 
deUS$ 12,122,200.00 (doze milhões, cento e Vinte ectOís mil e duzentos dóla
res americanos) ou o equivalente cm outras moedas, de principal, junto a gru
po financíãdor a ser indicado pela orientação do Ministéríõ-da Fazenda e do 
Banco Central do Brasil, para ser utilizada exclusivamente na liquidação dos 
compromissos da dívida externa relativa ao exercício de 1981. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do item II do art. 1 'l do Decreto n'il 74.157, de 6 de junho de 
1974, obede<:idas as demais exigências dos órgãos encarregadqs da execução 
da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto a 
Lei Estadual n' 3.404, de 5 de maio de 1981. 

Art. 3~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 40: 

Discussão, em turno único, da Rcdação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 706, de-1982), do Projeto 
de Resolução n"' 221, de 1981, que autoriza o Governo do Estado do 
Ceará a elevar em Cr$ 25.239.000,00 (vinte ·e cinco milhões, duzen
tos e trinta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Em discussão a redaçUo final, em turno único: ( PaUSii. r 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada 

como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 221, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, incis.o 
VI, da Consthuição, e eu,., ... , , , . , , , .... -...... , . ~. , , ~_,., ~~--~· ...... . 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado do Ceard a elevar em Cr$ 
25.239.000,00 (vinte e cinco-rm7hões, duzentoS ·e úinta e no}.'e mil cru~ 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o Governo do Estado do Cearã, nos termos do art. 29 daRe

solUção n"' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federar autorizado, a ele
var em Cr$ 25.239.000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
um empréstimo de igual valor junto à Caixa EconôrriiCa Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à implantação de Centro Social Urbano do tipo ••B" lio Dis
trito de Maracanaú, Município de Maranguape, naquele Estado, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo" processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 41: 

Discussão, cm -tUrriO único.- da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação cm seu Parecer n9 710, de 1982), do Projeto 
de Resolução n9 25, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de 

Alexânia, Estado de Goiás, a elevar em CrS 7.279.000,00 (sete mi
lhõ.cs., -duZentos e setenta -e nove mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Em discussão a n!dação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~Ia, declaro~a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 25, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 42, inciso 
VI, d:.~ Constituíção, e eu, , ....... , Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1982 

Autori:a a Prefeitura Afunicipa/ de Alexânia, Estado de Goids, a 
elevar em CrJ 7.279.000.00 (sete milhões, duzentos e setenta e 
nove mil cru=-eiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O ~errado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal deAiexânia, Estado deGoiâs, no"s ter

mos do art. 211 da Resolução n9 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em CrS 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta 
c nove inil cruzeiros) o montante de sua dívida consOlidada, a fim de que pos
sa contrutar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos_ do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinado à construção de galerias pluviais, naquele Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no res
pectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Item 42: 

Discussão, em turnO único, da Jtedaçà6 Fírial (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 711, de 1982), do Projeto 
de Resolução n'il 59, de 1982, que autoriza o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bi
lhões, setenta e nove milhões e du.~_entos mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos S~~- Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussãô. 
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redaçào fiiial do Projeto de Resolução n'il 59, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 
29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta e nove milhões e du
zentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, 

temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens III e IV do art. 29 da Re
solução n"' 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pela de n9 93, de II de ou~ 
tubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa emitir 
20.000.000 (vinte milhões) de Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Ja
neiro- ORTRJ - Tipn Reajustável, equivalentes a Cr$ 29.079.200.000,00 
(vinte e nove bilhões, setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), consi
derado o valor nominal do título de Cr$ 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cin
qüenta e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em janeiro/82, des~ 
tinados à realização de parte do orçamento daquela Unidade previsto para o 
corrente exercício, õOedec.:idas as condições admitidas pelo Banco Centrar do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2; Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

• 

.. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos- Pôrto) -Item 43: 

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em_ seu Parecer n9 712, de 1982), do Projeto 
de Resolução n9 61, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 319.360.800,00 
(trezentOs e dezenov_e_miLhões, trezentos e sessenta mil e oitocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno úniCo. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada! sendo a redação final dada 

como aprovada, de conformidade com o art. 359 do_ Regimento lnterno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação.fina[. aprovada. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 61, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1982 

AutoriZa a Prefeitura Mwlicipal de São Paulo, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 319.260.800,00 (trezf!iitiJs-e déztizovll milhões, 
trezentos e sessenta mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua_dívi
da consolidada. 

O Sertado Federal resolve: 
Art. }9 t: a Prefeitura Municipal de Sã_o Paulo, Estado de São Paulo, 

nos termos do art. 29 da Resolução n9 9:3,de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a. elevar em Cr$ 319.16Q8P-U.OOTtfeieritõS e dezenove 
milhões, trezentos e sessenta mil e oitocentos CJuzeiros} o montante de sua 
dívída consotidada, a nm de que possa contratar uma _operação de crédito de 
igual valor ju-nto à Caixa EconôrriiCa: Fedei'al, me~i-~nte a utilização de reC!J_r
sos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desiinadã -à 
construção de postos de assistência rilédico-sodal, naquele municfpio, obede
cidas as condições.admitidas pelo Banco Centra] do Brasil no respectivo pro
cesso. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 44: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redução em seu Parecer _nQ 713, de 1982), do Projeto 
de Resolução n975, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
ltagibá, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 57.881.000,00 (cinqüenta 
e sete milhões, oitocentos e oitenta e um mil_ cruzeiros) o montante 
de_ sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, Cm turno·-untco~- (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a enc~rrada. 
Encerrada a discu::;_são, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada. 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 75, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e· eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Afunicipal de ltdjibá, Estado da Bahia, a 
ele1'ar em Cr$ 57.881.000,00 ( cinqüenta e sete n1ilhões, oitocentos e oi
tenta e um mil cruzeiros) o rnontante de sua dívidfl_ consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de ltajibá, Estado da Bahia, nos ter

mos do art. 29 da Resolução n<? 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar cm Cr$ 57.881.000,00 (cinqUenta e seÍe ~ilhões, oito
centos c oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Eco
nômica Federal, mediante a utílização de recursos do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social - F AS, destinado à construção e equipamento de um 
Centro de Abastecimento1 naquele Município, Obedecidas as condições admi-
tidas pelo Banco Central do Brasil nQ respectivo pr~cesso. - -

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 45: 

Discussão, em turno únicO, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão_ de Redação em seu Parecer n9 715 de 1982), do Projeto de 
-Resolução n<? 86, de 1982, que aUtoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares americanos), destinada 
ao Programa ~odoviário do Estado. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores soficitari.do a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Encerrada esta, a redação fi~al é dada como aProvada, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

_g a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 86, de 1982. 

Faço saber que o Sen2d_o Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituiç-ão, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' ,DE 1982 

Autori::a o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar ope
racão de empréstimo externo no valor de uss 100,000.000.00 r cem 
milhões de dólares americanos), destinada ao Programa Rodoviário do 
Estado. 

O Senado Federal. resoJve: 

·. ,_._Ar_t._19 É_o Governo do E~tado d~ Mato Grosso _au~orizado a realizar, 
com a garantia da _União, uma operação de empréstimo externo no valor de 
USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares americanos), ou o equivalente 
em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob 
a orientação do Ministério da Fazenda e do Hanco Central do Brasil, a ser 
utilizado no Programa Rodoviário dO Estado! relativo à ligação entre Tanga
rá da Serra e a Minel-ação São Francisco. 

Art. 2<? A operação realizar-se-à nos_ termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições credítícias da operação a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do item II do art. {9 do Decreto n9 74.157, de6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da polftica econômico-financeira do Governo Federal, e, ail}da, o disposto da 
Lei Estadual n94J38, de 31 de agosto de 1981, autorizadora da operação. 

Art. 3~' Esta Resolução entrará em. vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 46: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de R:ed_ação em seu Parecer n9 696, de 1982), do Projeto 
de Resolução n9 102, dé f982, que aUtoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a realizar operações de empréstimo externo no valor glo
bal de USS 150,000,000.00 (cento c cinqUenta milhões de dólares 
americanos), destinadas a projetas de saneamento básico e a investi
mentos na Companhi3 do Metropolitano de São Paulo- METRO. 

Em discussão a redução final, em turno único, (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada 

corno aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria_ vai à promulgação. 

P a seguinte a redacão final aprovada 
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 102, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal f,lprovou, nos termos do art. 42, inciso 
JV, da Constituição, e eu, ~residente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ,DE 1982 

Autoriza o Goremo do Estado de São Paulo a realizar operações 
de empréstimo externo no valor global de USII50,000,000.00 (cento e 
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinada a projetos 
de saneamento básico e a investimentos na Companhia do Metropoli
tano de São Paulo- METRÔ. 

O Senado Federal resolve: 

-Art. J<? É o Governo dÕ Estado de São Paulo autorizado a realizar. 
com a garantia da União, operações de empréstimo externo no valor global 
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de US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte,.. 
americanos), ou o equivalente cm outras moedas, de principal, junto ao gru
po finaitciador a ser indicado sob a orientação-do Ministério da Fazienda e do 
Banco Central do Brasil, compreendendo duas parcelas, sendo uma de USS 
60,000,000.00 (sesSenta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao 
Fundo Estadual de Águas e Esgotos - F AE, do Estado de São Paulo, a ser 
aplicada em projetas de saneamento básico, a Ció\Tgo da Companhia de Sanea
mento Básíco do Estado de São Paulo - SABESP, e outra de VS$ 
90,000,000.00 (noventa milhões de dólares norte-americanos), para atender 
ao Plano de Investimentos da Companhia do Metropolitano de São Paulo
METRO, mediante subscriçilo de ações no aumento de capital da referida 
companhia. 

Art. 2<? A operação realizarMse-á nos termos aprovados pelo Poder Ex eM 
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditíciri.S da operação a ser 
efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do item II do art. l<? do Decreto n<?74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da e_xecução 
da política econômicoMfinanceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n"' 8.279, de 20 de abril de 1982, autorizadora da __ operação. 

Art. 39 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 47: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 717, de 1982), do Projeto 
de Resolução n~" 106, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Paulo, Estado de São Paulo, a contratar uma operação de 
emprésfimõ- externo no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta mi
lhões de dólares americanos), destinada a implantação de obras da 
linha LesteMOeste do Metropolitano de São Paulo. 

Em discussão a redaçãO final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discUti-la, declaro--a enCe-rrada. 
Encerrada a discussão, a redação fiilal é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matériã vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n~" 106, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituição, e eu, , Presidente, prOmulgo a segtiií1le 

RESOLUÇÃO N• , DE !982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, EStado de- São 
Paulo, a contratar uma operação de empréstimo exierno no valor-de 
USS 60,000~000.00 (:Sessenta milhões de dólares americanos), desiiiza
da à implementação de obras da linha Leste-Oeste do Metropolitano 
de São Paulo. 

O -Senado Federal resolve: 
Art. l9 É a Prefeitura -Mu-nicipal de São Paulo, Estado de São Paulo, 

autorizada a realizar, com a garantia da União, uma operação deempréstirifo 
externo no valor deUS$ 60,000,000.00 (sessenta rrUlhões- de- dóla!es america
nos) ou o equivalente em outras moedas, de princípal,junto a grupo financia
dor a ser indicado sob a orientação -do MinistériO da Fãzendã. e do BailCO 
Central do Brasil, destinada a possibilitar a hnplementação de obras da linha 
Leste-Oeste do Metropolitano de São Paulo, através de aumento de capital 
da Companhia dó Metropolitano de São Paulo - METRÓ. 

Art. 29 A operaÇão realizar-se-á nos termos-aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal. inclusive o exame das condições creditíclas da opefaçãOa-·ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulaç.ão-com o Banco -Centl-3.1 do 
Brasil, nos termos do item II do art. }9 do Decreto n9 74.157, de-6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências doS Orgãos-encarregados da execUção 
da p-olítica econômico-fmanceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Municipal n9 9.462, de 26 de abril de 1982, autorizadora da operação. 

Art. 3~" Esta Resolução entra em Vigor nã dãia d-e sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 48: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 170, de 
1981 (apresentado pela ComisSão de EcõitOmí.il corria -conclusão de 
seu Parecer n9 1.037, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 

de Nova Russas (CE), a contratar empréstimo no valor de Cr$ 
22.218.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e dezoito mil cruzeiw 
ros), tendo 

PARECERES, sob n's 1.038 e 1.039, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios. favorâvel. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada 

por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Pass9s Pôrto) - Est{t esgotada a matéria cons-
tante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a p<llavra ao nobre Senador Moacyr Duarte. 

O SR. MOACYR DUARTE (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente Srs. Senadores: 

Apresentamos hoje projeto de lei, através do qual pretendemos seja alte
rado o caput do art. 38 da Lei n~' 5.515, de dezembro de 1977, que institui o di
vórcio no País. O projeto, Sr. Presidente, está consubstanciado nos seguintes 
termos: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• , DE 1982 

Altera dispositivo da Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de 1977, 
possibilitando o divórcio entre pessoa nunca antes divorciada e outra já 
divorciada anteriormente. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 38 da Lei n' 6.515, de 26 de dezembro de 1977, passa a vi

gorar com a _seguinte redação: 

"'Art. 38 O pedido de divórcio somente poderâ ser fOrmulado 
uma vez. 

Parágrafo únfco~- 0-divôrcio entre pessoa nunca antes clivar
dada e outra já divorciada anteriormente confere apenas à primeira 
a possibilidade de contrair novo matrimônio, ficando a outra em si
tuação jurídica ã de pessoa separada judicialmente." 

Art. 2~" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArJ. 39 _Revogam-se as disposições em contrârio. 

Justificação 

O presente projeto de lei tem por objetivo resguardar o direito que a lei 
confere a todOs de se divorciarem, tentando~ felicidade conjugal em novo ca
samento, caso o primeiro não teriha dado certo. Pode aparecer que esse direi
to jã' esteja Plenamen-te garantido pela atual legislação pertinente a divórcio, 
mas a realidade nos oferece exemplos do contrário. 

A lei do divórciO omitiu-se a respeito da seguinte possibilidade: uma pes
soa solteira, que se casa com pessoa divorciada, perde o direito a um novo ca
samento, apenas pelo fato de seu cônjugue já se- ter divorciado antes. 

De acordo com a_ atual redação do art. 38 da Lei n~' 6.515 .. o pedido de 
divórcío, em qualquer dos seus casos, só pode ser formulado uma vez. "Tal é 
uma injustiça-flagrante para_com as pessoas solteiras que casam com divor
ciados, perdendo assim a chance de obter a felicidade cOnjugal em novo ma
trimôilio. 

E possível que esse problema ainda não esteja se manifestando de manei
ra visível no seio da sociedade, Pois a lei ao diVórcio oé relativamente recente. 
Dentro de pouco tempo, porém, essa questão aparecerá nas mãos de juízes e 
tribunais, que não estarão fazendo justiça se aPlicarem o disposto no art. 38 
-da citada lei que é, evidentem6i1t6, um lapSo-infeliz-do 1eg"isJador de 1977, pois 
tal disposição é lacunosa e injusta, já qUe fecha, por meio de uma proibição 
absoluta, todas as portas para uma solução satisfatória da questão, por via 
jurisprudencial. 

Talvez o ideal fosse, na verdade, revogar o -dispositivo, suprimindo total
mente o enüave. Isso, inclusive, jã foi tentado por projeto de lei do eminente 
Senador Luiz Viana Filho, que, infelizmente, não logrou transformar-se em 
lei. 

E que há ainda, por parte de muitos, o rOCeio em permitir que as pessoas 
se div_orciem -quantas vezes :se faça neCe-Ssáiío,~ e· as Opiníões a respeito são 
mUitas, nO mais das vezes conflitantes, oriundas desde os tempos do projeto 

.. 
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do insigne Senador Nelson Carneiro quando esta questão foi exaustivamente 
debatida, e o Congresso Nacional decidiu-se, finalmente, pela impossibilida
de de divórcios múltiplos. 

Apesar de crermos que essa limitação será abolida no futuro, não vamos 
entrar no terreno da discussão de m.atériajã tão <i.ilalisaaa. -Preferimos ofere
cer uma solução objetiva para o problema que apontamos, e que já estã a~on
tecendo. 

O que propomos como alternativa para o caso, é modificar a redação do 
caput do art. 38, retirando a expressão Hem qualquer dos seus casos", a fim de 
que a proibição deixe de ser tão absolut_a, e acrescer um parágrafo único onde 
se prevê o divórcio no qual somente a pessoa que nunca se divorciou antes 
tem a permissão legal para contrair novo casamento. O outro cônjugue, que 
já havia passado pela experiência de um divórcio_ ariterior, fica legalmente di
vorciado, mas não pode mais casar, isto é, sua situação jurídica é semelhante 
à das pessoas separadas judicialmente. 

Este, nos parece ser o meio pacífico de garantir a todos o direito a uma 
nova experiência matrimonial, solvendo uma dificuldade que decorre da im
precisão do dispositivo em vigor e sem provocar ã teaçâo rra:·-parte do corpo 
social qu~ não aprova vários divórcios sucessivqs. 

Além de tudo- isto é fundamental- a adoção do dispositivo que pro
pomos não se choca com a norma constitucional. O preceito dá Constituição 
dispõe que "'o casamento poderá ser disolvido", nada implicando em que só 
possa ser dissolvido uma única vez. Nesse sentido manifestaram-~e o douto 
Senador Gustavo. Capanema e o ilustre Deputado Roque Aras, relator do já 
mencionado projeto Luiz Viana Filho. 

Inexiste, por conseguinte, qualquer objeção à nossa. proposta, do ponto 
de vista constitucional. 

Esperamos, com este projeto, contribuir para dar uma chance a todas as 
pessoas de tentarem a felicidade e a estabilidade num novo casamento, forta
lecendo assim a família bras1Ieira, sem íncorrer no perigo que muitos vêem na 
revogação total do tão discutido artigo 38 da lei do divórcio. 

Acreditamos que mesmo as correntes conservadoras hão de-nos -dar- ra
zão, haja vista a injustiça que se perpetra rã, man-tendo o texto legal da manei
ra como se encontra. 

Depositamos em nossos pares a confiança no aperfeiçoamento deste pro
jeto de lei, a fim de que se torne realidade jurídica, expressão mais patente do 
Direito e da Justiça,. 

DOCUMENTO A QUESEREFEROSR. MOACYR DUAR
TE EM SEU DISCURSO: 

LEGISLAÇÃO C[TADA 

LEI N• 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977 

Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casa
mento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providên
cias. 

............... ~ ..... -.... "'' ....... ~. ·-~-~_,_-' .. ~. ·-· ............... ·.·. 
Art. 38. O pedido de divórcio, em qualquer dos seus casos, somente po

derá ser formulado uma vez. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)'- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard. 

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

V. Ex• deve ter assistido, Sr. Presidente, o programa de televisão que pela 
Rede Globo foi divulgado para todo o Brasil, na noite de sexta-feira, imedia
tamente após o Jornal Nacional, o que equivale dizer, na hora nobre, por ex
celência, da televisão e quando a audiência é mais intensa e extensa~ 

O programa tinha um título: "João, um brasileiro" e, fundamentalmen
te, se tratava de uma glorificação do Presidente da República. 

Ora, na medida em que fosse uma glorificação, seria apena·s Ii1afs uma 
qoe, ao longo dos tempos, tem havido em relação aos homens que estão no 
poder. Sabido é que os melhores e os piores governantes sempre-encontraram 
louvadores e, a menos que a natureza humana vá se transformar, nesta altura 
do Século XX, quando já começam a aparecer os clarões do Século XXI na li
nha do horizonte, a menos que a natureza humana vá transformar.se nessa 
angustiosa fase da humanidade, é de se prever que continue sendo assim- os 
poderosos encontrando louvadores enquanto permanecem no poder. 

Eu não ocuparia a tribuna, Sr. Presidente, se o programa a que me referi, 
de início, se reSumisse a uma glorificação da indiv"idualidade do ilustre Gene
ral João Baptí:\ta de Oliveira- Figueiredo, do honrado Senhor Presidente da 
República. Mas, venho à tribuna, neste momento, como imediatamente após 
o fato me pronunciei pelos meios acessíveis externando o meu protesto, mani
festando a minha indignação pela natureza do programa, pelo engastamcnto 
das louvações ao Presidente, com a crítica denegridora, sistematicamente de
negridora da opo~ição com a muma-ção da verdade histórica. 

Volto a dizer, Sr. Presidente, eu n~o ocuparia a atenção do Senado se 
aquele programa se limitasse a glorificar o General Figueiredo, mas não pos
so-deixar de ocupar a __ tribuna desta Casa para protestar contra a desonestida
de contida naquele programa. 

A oposição é sistematicamente denegrida com a falsificação, com a muti
lação, com a adulteração 'de fatos_ históricos Que são de ontem e estão na me
mória de todos. E isto_ é que me parece particularmente grave, porque esta é a 
técn_ica do Estado totalitário;- foi assim que procedeu o_ nazismo, é assim que 
procede o comunis-mo. 

Quer dizer, esta é uma técnica totalitária, nazista ou cOmunista, pouco 
importa. Nesses países a oposição é sempre culpada de tudo e sempre os go
vernos são sábios, são santos, são oniscientes e são os portadores do patriotis
mo, têm o monopólio do patdoiismo. 

Pois bt::m, prott::stei e protesto contra a desonestidade- vou repetir
contra a desone:-;tidade daquele programa. 

V. Ex' deve ter vi.sto, pOr exemplo, Sr. Presidente, que a minha imagem, 
numa certa altura, aparece, ocupando a tribuna do Congresso. Agora, cena 
muda, só a imagem, nenhuma pal~vr:i. O que eu disse não foi ouvido, o que 
eu disse não foi transmitido, viu-se apenas a imagem de um Senador, ocupan

-do a tribUna do Congresso-:-Qu_errl_izer, ::(través âe uma técnica moderna, atra-
vés de um mecanismo que influi poderosamente na alma das multidões, atra~ 
vés de um serviço públfCO Concedido e que pertence à Nação e que não per
tence a esse ou àquele Governo, o que foi feito? Foi uma deterioração, foi 
uma mutilação, uma fafsificação dos fatos. 

Leio O Estado de S. Paulo de hoje, que, a certa altura, diz isto: 

"'Foi com o seu aval, portanto, que se fez e se exibiu em rede 
nacional de televisão o pfograma João, um brasileiro, no horário 
nobre da última sexta-feira. Este programa, com a duração de 28 
minutos_, reunitr verdades, meias-verdades e mentiras, numa grossei
ra tentativa de mascarar PFopaganda eleitoral com a aparência de 
prop-aganda institucional. Tentou-se o engodo completo. Em pri~ 

-meiro lugar, o programa não deixava clara a autoria do filme e a 
responsabifídade de sua divulgação: seri~ obra da Presidência da 
República, que teria requisitado tempo à rede de televisão, ou seria 
propaganda do PDS, que teria de arcar com os custos de produção e 
exibição? Em segundo lugar, escolheu-se cuidadosamente a data da 
transmissão de João, um brasileiro, às vésperas do início da famige
rada Lei Falcão. Com o artifício, o governo e o partido do governo 
tornam inviáVel quãlquer recurso à JuS-tiça, que dificilmente conce
derá aos demais partidos horário idêntico ao utilizado na sexta~feira 
para que seja restabelecido o princípio da disputa em igualdade de 

-wndições. ~, 

Não bastasse isso, há a considerar o conteúdo do filme. Disse
mos que ele reúne verdades, meias-verdades e mentiras. ~ o que 
acontece, por exemplo e ao mesmo.tempo, no segmento destinado à 
anistia. Ali o presidente João Figueiredo aparece como o único res
ponsável pelo eSqueciinei1tó dos delitos de natureza política; a opo
sição - tanto o antigo M DB como as organizações civis e a opinião 
pública -surge como obstáculo à anistia. Tenta-se obnubilar pela 
malícia a meniória coletiva, também nos episódios das greves e no 
tratamento- d~do à inflação-, impingida como artigo importado." 

Estas palavras, Sr. Presidente, não são minhas, são do Jornal O Estado 
de S. Paulo e dizem, com exatidão, o que foi feito pela televisão na noite de 
sexta-feira. Dizem com exatidão. 

Ora, Sr. Presidente, eu nunca neguei, mais do que isto, eu nunca desvalo
rizei, eu nunca subestimei a importância da contribuição do Presidente da 
República, do ilustre General João Baptista de Oliveira Figueiredo na decre
tação da anistia. Eu, oposição, eu que era o Líder da oposição no Senado Fe
deral naquele tempo, nunca subestimei essa contríbuição, que reputei e que 
reputo da maior importâricia. 
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Agora, querer dizer, corno foi dito, que a anistia foi obra sua e que teve a 
oposição dado oposição, mas isto é desrespeitar a verdade. Eu não quero, Sr. 
Presidente, ainda desta vez, usar esta palavra que O Estado de S. Paulo usou e 
que, salvo engano meu, nos meus jâ longos anos de vida parlamentar, nunca 
proferi da tribuna. Mas, quem diz isto que foi dito, falfa com a verdade e falta 
conscientemente. Isto, na Língua Portuguesa, tem uma palavra a explíca-r, a 
definir, i-indicar o fato. 

Mas, Sr. Presidente, então para se elogiar o Presidente da República se 
falsda a verdade desta maneira? Não será pTedso dizer que falar em anistia 
era perigoso? Era perigoso! Falar em anistia cheirava a subversão, nos tem
pos ominosos do Al-5. Será preciso dizer, SI-. Presfdifiü~. que esta era a ban
deira do MDB? Sáá preciso lembrar isto, Sr. Presidente? 

E depois, num programa que cobre o País inteiro, ê apresentada a Opo
sição como contrária à anistia; 'e como se o Genera.I Figueiredo tivesse que 
manter uma guerra contra a OposiçãO que resistia à-idéia generosa da anistia? 
Mas, Sr. Presidente, isto tem Um nome! Isto tem um- nome, exatarÍlente o que 
O Jornal de S. Paulo deu. 

Mas é este o exemplo que o Governo dá a esta Nação? h este o exemplo 
que o Governo dá aos milhões de brasileiros que vão agora votar pela primei
ra vez? E àqueles que ainda não v-ão votú, mas estão com Os Olhos abertos 
para o seu País, vivendo nessa crise global em que eles se encontram e se per
guntam: O que nos espe-ra neste País? Eu prefirO dizer que-eSSa é urila grosSa 
desOnestidade, para não dizer, ainda desta vez, esta palavra que creio eu nun
ca disse da tribuna. Mas, isso é faltar com a verdade de maneirà descarada e 
despudorada. 

Pois bem, através da Rede Globo, que como todo mundo sabe, cobre o 
Brasil intefro, issO foi despejado, essa coisa infecta, sobrC o-Brasií, Sobii! 3. so~ 
Ciedade brasileira. E, é dessa maneira que o Governo procCâe e dá exemplo as 
gerações que estão chegando e que vêem-com seus olhos e ouvem com seus 
ouvidos essa falta de moralidade, porque isso ê uma ímofalidade, esSi fafia de 
honestidade, porque isso é desonestidade. 

Estou me lembrando daquele episódio, que eu já relateí aQui, neSta-Casa 
, uma vez, daquele homem que, na cidade de Pelotas, veio me falar, indigna
do, contra vários cídadãos, ex-Presidentes da República, inclusive, que te
riam em con_tas secretaS, em bancos da Suíça, acumulado fortunas mal havi
das no Brasil. Eu tentei mostrar a esse cidadão que não se poderia receber 
como uma verdade incontroversa aquela notícia por razões que me pareciam, 
pelo menos, ao meu espírito, sólidas. O meu interlocutor reSistü:i _às minhas 
observações, às minhas considerações. Relatei o fato uma v·ez-ãqlli para dizer 
que se essas coisas são acredihl.das, são tidas Como verd<ideiras, é Pol-que, no 
Brasil, acontecem coisas que não poderiam acontecer e que acOntecem. Eil
tão, se forma um fundo de convicção de que tudo que _acontece, inclusive, ex
Presidentes da República terem roubado e terem levado para um país euro
peu e depositado em contas secretas, verbas_, dinheiros, riquezas mal havidas. 

Outro dia, diante de um desses pacotes monstruosos, eu disse ao Senado 
o que uma pessoa, com sorriso nos lábios, me disse: Então, Senador, o Sr. 
não acredita que eles tenham roubado e tenham levado dinheiro para a Suíça? 
Mas eles fazem isso. E diante disso, o que é que eu vou dizer? Agora, pergun
to: e diante desse programa de sexta-feira, o que é que se pode dizer que um 
governante não faz no Brasil? Esta é a questão; nobres Senadores. Os verda
deiros amigos do General Figueiredo deveriam dizer-lhe istó, por quê? Por
que atinge a sua administração. Longe de ser uma glorificação aos seus atOs, 
longe de constituir uma ajuda ao seu governo, representa, ao contrário, uma 
contribuição negativa, porque atinge o qúe é mais iffipoTtanle numa autorida
de, num homem de governo, que é a sua autoridade. 

Depois desse programa, passado aos olhos de 120 milhões de brasileiros, 
é o caso de se dizer: mas se, em público, eles fazem isso, se através da televi
são, aos olhos e à crítica e sob -a fiscalização de meio mundo eles são capazes 
disto, na penumbra, do que eles não são capazes de fazer!? 

Isto atinge, não é a OposiÇão, isto atinge ao GoVên1o, conSiderem isto os 
amigos do Governo, aqueles que do Governo-não se aproveitam, aqueles que, 
ao contrário, que servem ao Governo sem dele se aproveitar, considerem isto. 

E eu pergunto, quais sào os amigos reàis do General Figueiredo: se são 
os que fazem empresas desta ordem ou se são os _crftiCos que, desta tribuna, 
dizem, por exemplo, que o Presidente da República não pode se envolver 
numa campanha eleitoral, porque a Presidência da República é· uma insti
tuição nacio-mil; c não pOde ser a reboque, a serviço de uma facção, ainda que 
esta facção seja a preferida do Presidente; quem são os verdadeiros amigos? 

Este fOi Um dos pontos, Sr. Presidente, que mais me chocou, que mais me 
chocou porque é verdadeiramente abusar das pessoas, abusar das evidências, 
abusar, afinal de contas, da história, porque não se trata de uma interpre
tação, não se trata de Uma Opinião, não se trata de_ um ponto de vista; trata-se 
de um fato em relação ao qual todos nós fomos mais do que testemunhas, fo
mos cc-autores. Eu não trouxe para esta tribuna nenhum dos meus discursos 
anteriores à anistia, como não trouxe nenhuma das notas das publicações do 
MDB e acho que não as preciso trazer, não é? Afinal de contas tenho respeito 
por V. Ex~s Acho que não as preciso trazer. 

Pois bem. Diante de nós, no nosso tempo, na nossa idade, sob nossos 
olhos, aos nossos ouvidos, utiliza-se esta arma sem igual,- dti influência sem 
igual que é a t_~_Jevisào, _para adulterar a ver:_dade. O que se pode esperar de um 
Governo que faz isto? Honestidade, integridade, comPetência? Não sei, Sr. 
Presidente, mas parece que há uma fncompatibilidade. Há uma incompatibi
lidade! 

Um ~utro ponto que também me chamou a atenção foi O das bombas. 
Só faltou dizer que as bombaS eram lançadas pela Oposição- só faltou dizer 
isto. Foi reproduzida uma cena em que o General Figueiredo manifestava sua 
indignação diante daquelas bombas, aquelas que atingiram a Ordem dos Ad
vogados matarido uma pessoa e a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro 
mutilando outra, quando ele se dirigiã aoS autores daquele atentado e dizia 
que lançassem sobre a sua própria cabeça; e depois, sobre o Ríocentro nenhu
ma palavra! Nada, nada, nada! Por que, quando inquiria urri dos nossos mais 
autorizados analistas políticos, Carlos Castello Branco, por quê? Ê porque ãs 
bombas do Riocenüo foiari1 engolidas pelO GOv"erno, o qual emudeceu dian
te delas, embora a prazo médio t~nha-se evidenciado que esse silêncio era 
mais tâtico do que real, na realidade traduzia uma negociação em função da 
qual não voltaram mais a explodir bombas no -País! Tádá mundo sabe disso! 
Todo mundo sabe_ disso! Valho-me desse registro de um homem da categoria 
intelectual, da autoridade jornalística de Carlos Castello Branco que antes, 
referindo-se às bombas do Riocentro disse: "Essas fora_rn recebidas em silên
cio pelo Palácio do Planalto":_ E ainda lembra que, quando elas estouraram, a 
Oposição, nesta Casa - nesta Casa! -_esteve com o Presidente do Senado, 
esteve com o Uder do Governo e manifestou aO-GOverno -todo o seu apoio, 
toda a sua solidariedade, todo o seu estímulo para que aqueles crimes fossem 
in~estigados e não ficassem Impunes. Mas istO não foi Iipo, ao contrário, isso 
foi silenciado, e- a Oposição é denegrida! É denegrida, naquele programa de
sonesto! 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. EX•-um aparte? 

6 SR. PAULO BROSSARD- É uma honra sempre ouvir o Senador 
pelas Alagoas, Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Já tive oportunidade, nobre Senador Paulo 
Brossard, de externar o meu desvalioso ponto de vista, de que, embora do 
mesmo Partido do Presidente da República, faço restrições à presença de Sua 
Excelência na praça pública, nessa escalada eleitoral. Como diz o ditado: 
"quem vai para a chuva é para se molhar". O Presidente na praça pública, 
muitas vezes fazendo agressões aos adversários, fica também sujeito àS mes
mas agressões. E, assim pela reverência que merece o cargo de_ Presidente da 

. República, reverência de parte de V. Ex•s da oposição, e de parte também do 
detentor do cargo, acho que essas aparições e -essas desabridas referênCias à 
oposição não se coadunam com a magestade do cargo. A meu ver, a melhor 
postur<l para um Presidente~ a postura ideal, é aquela da parábola do Bom 
Pastor, no Evangelho de S. João, quando este atribui a Jesus estas palavras: 
"Eu sou o bom pastor. Dou minha vida pelas minhas ovelhas. Há outras ove
lhas que não são deste aprisco, mas eu preciso cuidar delas também, para que 
haja um só rebanho e um só pastor". E aqui fica o meu aparte. Muito obriga
do. 

O SR. PAULO BROSSARD- Aparte gue eu agradeço e que mais uma 
y~e_z vem demonstrar as razões pelas quais o Senador Luiz Cavalcante é tão es-
timado e respeitado aqui nesta Casa. -

_Q Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD- Com muito prazer. 

O Sr. H"enrique Santillo- Ex•, a Nação toda é testemunha, durante estes 
oitos anos, sobretudo em que V. Ex• tem ocupado a tribuna do Senado Fede
ral e do Congresso Nacional para, com aquela insistência que o caracteriza, 
verbêrar contra todas as injustiças, todas as arbitrariedades e sobretudo foi 
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um paladino da luta pela anistia neste País, V. ExP- fez uma seqUência de pro
nunciamentos neste Senado que empolgaram a Nação, sobre vários temas, in
cluindo o tema da anistia. E bem antes de pensar este Governo em enviar 
para o Congresso Nacional o seu projeto. E agora V. Ex• diz que esse progra
ma que a Nação assistiu, a meu ver com indignação, é desonesto. 

O SR. PAULO BROSSARD - Com cstarrecimento! 

O Sr. Henrique Santillo- Concordo com V. Ex• estupefacto mesmo, é 
desonesto! E V. Ex• tem razão. Que se destaque aí a má fé do programa. La
mentavelmente, no entanto, antes do programa foi o próprio Presidente da 
República, ao vivo, quem afirmou à Nação o mesmo, a respeito da anistia: 
que ele era o responsável pela anistía, pelo processo de doação da anistia con
tra os propósitos da Oposição, contra os votos da Oposição. Foram os ter
mos literalmente usados pelo Senhor Presidente da República. Esse tipo de 
comportamento do Presidente da República tem dado vezo à formação de 
uma horda que se encaminha ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Aí está. 

O 'sr. Henrique Santillo - ... à busca dos mesmos objetivos, usando os 
mesmos instrumentos e meios. Agora mesmo, veja- bem V. Ex•, há poucos 
dius [(,-lo Uder do PDS nesta Casa, o eminente Sen-ador Nilo Coelho que veio 
publicamente responsabilizar a Oposição pela protelação do estabelecimento 
de um modelo de cédula. Era a oposição a responsável pela balbúrdia eleito
ral e até mesmo por uma possível prorrogação, a protelação das eleições. Veja 
V. Ex~! 

O SR. PAULO BROSSARD- Eu estava no Rio Grande quando essa 
notícia foi divulgada e lá cheguei a dizer que não acreditava que isso tivesse 
havido. 

O Sr. Hl'llriqu(' Santillo- F lamentavelmente ela realm_ente foi feita. E 
agora mesmo, ontem, é o Presidente do Partido do Governo, quem vem a 
público para dizer que a Oposição é responsável pela manutenção da Lei Fal
cão. 

O SR. PAULO BROSSARD- Tenho a impressão de que a Oposição é 
autora da Lei Falcão, 

O Sr. Henrique Santilfo- Só faltaria afirmar isso:- que ·a Oposição é a 
autora da Lei Falcão ... 

O SR. PAULO BROSSARD- E que zela para sua integridade e manu
tenção per secula, secula. seculorum. 

O Sr. Henrique Santil!o - ... que a Lei Falcão está fnantida porque a 
Oposição nunca apresentou um projeto nesta ou na outra Casa procurando 
aboli-la, o que constitui uma outru inverdade. Porque esta C2.sa--mesmã, che
gou a aprovar um projeto de autoria do eminente senador Orestes Quércia, 
extinguindo a Lei Falcão, e que lá na Câmara dos Deputados, pela ação do 
Partido do Governo, acabou dormindo em suas gavetas. 

O SR. PAULO BROSSARD ~E não só isso. Há coisa de~dezdias, mais 
ou menos, o Ministro-Chefe da Casa Civil declarou, e o Jornal do Brasil 
publicou, peremptoriamente, que a Lei Falcão não seria alterada. E depois de 
ter falado o oráculo, falou o sacristão _que foi o Presidente do PDS. _ 

O Sr. Henrique Santil!o- E é isso mesmo. O que e1es pensam na verda
de, nobre Senador, é que este País é habitado por 120 milhões de imbecis, de 
idiotas capazes de irem na sua cantl1ena, nas inverdades pronunciadas, 
utiüzando-se dos meios de comunicação despudoradamente, de um modo 
comprometedor ao próprio Presidente da República. A meu ver, ele é grande 
responsável por tudo que está ocorrendo, ele tem dado o exemplo maior. Há 
alguns dias, inclusive, ele pronunciou na Capital do meu Estado uma frase 
que ganhou repercussão nacional: a famigerada afirrn.ativa do Presidente_ da 
República de que para ganhar as eleições justificava-se, inclusive, cometerem
se alguns pecadilhos. Isso afirmou lá em Goiânia, para que toda a Nação sou
besse. O que podemos esperar, portanto, dos próprios políticos do PDS? Que 
não façam a mesma coisa? Quando o primeiro nYagístraÇo da Nação desce ao 
ponto de dizer isso, de afirmar isso à Nação tod_a. E V. Ex• tem ra~ão, o docu
ment~ é eiva_d_o de má fé, desonesto. Tem um piOpósito definido, que é o de 
desinformar a opinião pública brasileira. Aliás, este Governo tem sido mestre 
nisso. Provocou a balbúrdia eleitoral, a confusão eleitoral, através dos casuis
mos eleitorais, e agora a balbúrdia da desinformaÇão. E se uttlizarão destes 
próximos 60 dias para continuarem fazendo isso, tentando ministrar as cons-

ciências brasileiras, tentando dopá-la a qualquer custo, subjugando-a a qual
quer custo, submetendo-a a qualquer custo a um processo de lavagem ce
rebral. Isso é o que eles estão tentando fazer: lavagem cerebral em todos os 
eleitores brasileiros. Equivocam-se a meu. ver, enganam-se a meu ver, porque 
os brasileiros estão preparados pura resistir, porque aprenderam na dura es
cola de 18 anos de ditadura. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sou grato ao aparte do nobre Senador 
Henrique Santillo. Antes de voltar ao assunto específico da anistia, quero di
zer duas palavras acerca da observação feita pelo nobre Senador Luiz Caval
cante. Já tenho dito, inclusive da tribuna desta Casa, que o Presidente daRe
pública não pode se envolver em campanha eleitoral. Dir-se-á: Onde é que es
tá a proibição? Nem tudo que está proibido está nas leis. Nem tudo está nas 
leis. Porque há certos princípios que inspiram as leis, que antecedem as leis. 
As leis, mesmo aquelas que deveriam ser mais sintéticas, teriam as dimensões 
de um catálago telefónicO s-e tivessem, de dizer tudo. Há certas coisas que não 
é preciso dizer. Agora, o_Presidente da República, no momento em que assu
me a Presidência da Repúbfica, ele se transforma, de um líder partidário, por 
maior que seja, no primeiro servidor da Nação. E é por isso que se diz, usa--Se 
esta fórmula consagrada, o primeiro Magistrado da Nação. Eu sei que no sis
tema presidencial, que neste desgraçado e atrasado sistema presidencial, con
vivem na mesma individualidade duas atribuições que são antagônicas: a de 
Chefe de Governo e a de Chefe de Estado. Coisa que não ocorre no sistema 
parlamentar, que é historicamente mais aperfeiçoado, mais desenvolvido do 
que o sistema presidencial, em que o Presidente da República realmente não 
governa. O que não quer dizer que não influa, e às vezes influa, de forma deci
siva, na marcha dos assuntos governativos, dependendo das suas qualidades 
pessoais, da sua autoridade moral,_ do seu saber, dependendo das circunstân
cias. Mas o Presidente da República não governa. Ele é o Presidente. No sis
tema presidencial há este consórcio, na mesma pessoa, do Chefe do Govern_o 
e do Chefe do Est.udo. E f-\CQntece muitas vezes que o Chefe do Governo ter
mine prepond~rand~ sObfe o Chefe de-EstUdo. M~s, isto e ne.m isto autoriza 
que o Presidente da República use a instituição nacional da Presidência a ser
viço de uma facção, ainda que esta facção seja a maior. Porque, maior que ela 
seja, ela apenas será parte da sociedade, e o Pre.sidente como Presidente repre
senta e ehcarna a Nação na su<,t integridad_e. 

Ouço o nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lui":: Cal'alcante- Senador Paulo Brossard, muito obrigado por 
ter percebido o meu desejo de dar um segundo aparte. 

Nobre Senador, além desse argumento que explicitei anteriormente, de 
natureza ética- e foi o Presidente Figueiredo quem disse certa vez que "O 
Estado é sobretudo um organismo ético" -,-além desse argumento, há um 
outro de natureza sentimental, do meu sentimento, da minha preocupação 
pelo Senhor Presidente. É que, infelizmente, o Presidente Fígueiredo é um co
ronariano, um homem que jii teve o seu enfarte, e, portanto, como recomenda 
qualquer médico, especialista ou não, deve ter sempre a maior moderação 
possível, moderação que o Presidente, infelizmente, não está tendo. E trazen
do enormes riscos para esta Nação: primeiro, o grande risco de perdê-lo, em
bora urna hipótese remotissima, e, segundo, o risco de um novo choque insti
tucional, para a própria Nação. E eu fico por aqui, pois este é um ponto mui
to escorregadio. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PAliLO BROSSARD- Sr. Presidente, insisto em dizer, insisto 
em perguntar: quais são os verdadeiros amigos do General Figueiredo? São 
os que o _estimulam a fazer isso, que nenhum Presidente da República fez até 
hoje. Eu já disse que nem todos os que exerceram a Presidência da Repúblíca 
o fizeram de maneira modelar- ou aqueles que reclamam do Presidente ape
nas uma postura presidencial? 

Não faz muito, Sr. Presidente, eu me ocupei de um grande rio-grandense, 
desaparecido este ano no meu Estado, que foi o último Presidente do Partido 
Libertador, ao qual eu pertenci desde estudante até o dia em que ele foi extin
to por um_ ato ~e força. __ Refiro-me ao 0-r. Orlando da Cunha Carlos. Quando 
eu falava e fazia o elogio do Dr, Orlan.do da Cunha Carlos, alguém me deu 
uni aparte dizendo que ele não tinha o apetite do poder. Não é exato. O Dr. 
Orlando da C~nha Carlos não tinha realmente o apetite do poder caudilhes
co, do poder faccioso, do poder como tantas e tantas vezes é exercido neste 
País: "Pa~a os amigos tudo, para os adversárioS os rigores da lei." Essa coisa 
sinistra que se chama l_ei. Não, ao contrário: ele entendia que no momento em 
que ele era autoridade pública, no momento em que era um SecretâriO de Es-
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tado, de tinha de ~.:uidar dos problemas do Estado. Dos problemas do seu 
partido ele .cuidava quando fora do Governo, c lutava para que seu_ partido 
chegasse uo poder. Dir-se-á que neste Pais nem todos procedem assim. É ver
dude. Mus não é por acaso que a ffistOiíii-dU-Rcpública tem sido a história 
dus revoluções, dos estados de sítio, dos golpes de estado, exatamente pelo 
pcrsonali:;;mo da histório.1 políticu rerublicana. Volto a dizer que isto que o 
General Figueiredo e-stá fuzendo, com aplausos de alguns, não foi feito por 
ninguém, por nenhum de seus antecessores, mesmo os menos bons. Quem ini
ciou esta prátic<l foi o autor do "pacote de abril" - que Creio não é modelo 
para nada- o autor do "p<lcote de abril", em relação às eleições municipais. 

Agora, o General Figueiredo está aí nesta campanha desbragada, sem li
mites. l:onfundíndo a autoridade magistral de Prciidente com a farda de cabo 
eleitoral de uma fac<.;ào~ deslocando-se pelo País em avições que pertencem à 
Nação brasileira, com servidores e seguranças pagos pela Naçà9 brasileira, 
para custodiur candidaturas algumas delas confundidas inclusive com o que 
existe de pior na Repúbli~1 brasileirri. "j\,,fas isto iridepende; poderia ser até o 
que houvesse de melhor. InsisLO neste ponto: a Presidência da República é 
uma instituição n;.~cional; não pode ser convertida nem -utilizada como um 
instrumento dt! uma fa.:çào, por melhor e ·maior que seja ela. Não pode. Exis
te uma incompatibilido.td~ ~ntre a Pre::;id~ncia da República. que é du Nação, e 
uma campanha eleitoral, por muis respeitado que seja. de um segmento da 
Nuçào. 

O Sr. Lui::. Cara/cante- Permite V. Ex• um nõvO apaf-te? Perdõe-me a 
impertinência. nobre Senador Paulo Brossard, mas de fato tenho as minhas 
preocupações quanto à higidedo Presidente Figueiredo. 

O SR. PAliJ.O BROSSARD - V. Ex• é sempre pertinente quando 
aparteia. -

O Sr. Luiz Cara/cante- Ainda na esteira do meu último-aparte, sobre a 
incompatibilidade de uma intensa participução eleitoral e a condição de coro
nariano do Presidente, na sua derradeira en:trevista, na Capital do Canadá, 
país que ele visitou em julh_o último, houve um curioso diálogo entre um re
pórter e Sua Excelência. O Presidente manifestava o desejo de voltar para o 
Brasil, depressa, pnrn pnrticirar da ~mpnnh<.l eleitoral. Tenho aqui no O Es
tado de S. Paulu, do dia 22 de julho, a parte final da entrevista. 

Perguntu o repórter: 

- Seu coração- continua bom para as eleições? 
Re-sposta do Presidente: 
- Que tem o coração a ver com as eleições? 
Aí diz o repórter: 
- Mas ele vai ter a resistência necessária para enfrentar os pa

lanques'? 
Responde o Presidente: 
- A h! Tem. Para dizer desaforo tem. Até melhora. O que faz 

mal é a gente ficar calado. 
Ora, diante de tamanha disposição de um coronariino, sinceramente, 

centuplicam-se as minha.s apreensões pelo que possa acontecer ao Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PAULO BROSSARD- V. Ex• não precisa dar mais apartes, Se
nador luiz Cavalcante. Depois deste, V. Ex~ está dispensado de novos apar
tes, porque desta vez o aparte não é de V. Ex~ mas de quem deveria ser o pri
meiro magistrado da Nação. 

Continuo, Sr. Presidente, para comentar o programa de sexta-feira. 
Tenho cm mãos o Diário do Congresso Nacional, de 23 de agosto de 1979. 

Está aqui o registro da sessão do Congress_o, quãndo se votou o Projeto de 
Anistia. Na hom da voração: 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência esclarece 
que os requerimentos que acabam de ser lidoS serão submetidos ao 
Plenário, após a votação do substitutivo, e ainda nos termos do art. 
50 do Regimento Comum não poderãO ser discutidos e não terão 
encaminhadas a sua votação. 

Passamos, assim, à votação do substitutiVo aa Comissão Mista, ressalva.: 
dos os destaques requeridos. 

Os Srs. Deputados que aprovam o substitutivo com as ressalvas requeri
das, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

O Sr. Freita:oo :\lolne-- Sr~ Presidente. peço a palavra para uma 
comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luil Viana)- Com a palavra o nobre Deputado 
Frcilus Nobre, pura uma comunicação. 

O SR. FREITAS NOBRE (Para uma comunicação.) - Sr. 
Presidente, pedi a palavra para, h uma comunicação de Liderança, 
informar que, na conformidade do nosso discurso que constitui 
voto a ser incluído na Ata dos trabalhos, estamos votando na sega
rança de que os destaques colocados se constituem praticamente no 
nosso substitutivo pela anistia, ampla, geral e irrestrita. Mais adian~ 
k: 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passa-se à votação do 
suhstituti\·o pelo Senado. 

Os Srs. Senadores que aprovam o substitutivo queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprov;~do. 

O Sr. Paulo Rrossard - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra pela ordem o 
nobre Scnadur Paulo Bro~~.trd. 

O SR. P~mh• Brossard - Sr. Presidente, nos exatos termos em 
que o fez o nobre Deputado Freitas Nobre, ilustre Líder da Opo
sição na Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Luil Viana)- Será consignado em ata. 
Aprovado o substitutivo na Câmara e no Senado, com ressalva 

dos destaques, ficam prejudicados o projeto e as emendas para as 
quais não foram requeridos destaques.'' 

E segue-se a ,:otaçào dos destaques. 
Está aqui, Sr. Presidente, a prova docuiD_ental, a_ prova autêntica, a prova 

histórica do comportamento da Oposição, inclusive, no dia da votação do 
Projeto de Anistia. 

Embora n6s entendêssemos que a fórmula que afinal foi colocada em vo
tação não fosse a melhor, embora nós entendêssemos que o nosso projeto fos
se superior. no momento em que prevaleceu o substitutivo, nós o votamos, 
ressalvados os destaques. com a aprovação dos quais nós imaginãvamos po
der reconstituir o projeto à nossa feição. 

Agora, dizer, Sr. Presidente, como foi dito no programa de sexta-feira, 
que o Presidente parece que obteve _a_ anistia contra a Oposição, é faltar re
dondaffiente, diretamente, escandalosamente com a verdade histórica. 

O Sr. Henrique San ti/lo- Da mesma forma, comportamo-nos durante o 
processo de votação da Lei Salarial. Nesse mesmo programa nos acusam de 
termos ficado contra, e veementemente contrários, à Lei Salarial. 

O SR. PAULO BROSSARD- V. Ex• tem razão_ 
Sr. Presidente, vejo em um de no:;;sos jornais isto: 

~'A tília diz que Sarney foi responsável por João Brasileiro." 

Está aqui, Sr. Presidente, é o Estado de S. Paulo de hoje. 
Diante desta notícia, normalmente, em qualquer pafs do mundo, nin~ 

guém teria o direito de duvidar. ~reio que um parlamentar, um deputado, um 
senador não ocuparia a tribuna parlamentar para pôr em dúvida a palavra do 
Porta~ Voz da Presidência da República que faz uma declaração desta nature~ 
za. 

Agora, pergunto eu, Sr. Presidente: no Brasil acontece isto?! No Brasil, a 
palavra do Porta-Voz da Presidência da Repúbfica, do Palácio do Planalto, 
f!Iere-ce crédito?! Oujú se tornou crônico o País assistir a um desmentido num 
dia e à confir_~ação do fato desm~ntido no dia _seguirlte?! 

Precis.o dar -exemplos, Sr. Preside.nte?! Sfs. Senadores, estou sendo inexa
to?! Estou cometendo o pecado de dizer uma inverdade? r Estou-me exceden
do no que acabei de dizer?! Ou iOfeÍiz~ente, ou deploravelmente, ou lamenta
velmente, quando vem um desmentido da Presidência da República, ninguém 
mais acredita nos desmentidos?! 

ontem, h-OuVe. um- desmelltido a r~speÚo da gràvação telefÓnica. Alguém 
acreditO-u flaquilo-?! Pergun1o se algum dos Srs. Senadores acreditoU: naquilo. 
Ninguém acreditou! 

Um belo dia, numa segunda-feira, os jornais publicaram que seria substi
tuído o Coronel Lamaison do Governo do Distrito Federàl. Segunda-feira. 

• 

• 

• 
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Um dos jornais chegou até a dar o nome_ do seu subsgtl!lO. ~_es~a se&unda
feira, o Porta-Voz da Presidência da República, esse nlesmo cavalheiro, reu
niu a imprensa para o desmentido. Na terça-feira, os jornais publicaram o 
desmentido formal e categórico da Presidência da República, pelo seu Porta
Voz- a notícia _era ínfLib.dada: Quarta-feira, todos os jorna:is do Brasil da
vam a notícia da substituição_ do Çoro~el L_amaison do Governo do Dístri~o 
Federal. 

Estou sendo inexato, Sr. Presidente?! Poderia parar por aqui, mas vou 
completar. Vou apenas lembrar que o substitu_to efetivamente indicado, ou 
melhor, o governador indicado, que veio a ser o substituto do Coronel La
maison, não era aquele que o jornal de segunda-feira havia noticiado. Ou 
houve uma segunda substituiçã,o, para não confirrÜar a notíCI3,- o furo jor
nalístico, ou realmente houve umainexatidão. J'IJ'o entanto, não foi isSo-qUe 
foi -desmentido. O que foi desmentido_ foi a. substituição do GoVeinad:or do 
DiStrito Federal. Segunda, terça, q'uarta. 

Se se dissesse que entre uma notícia e oUtra medeiaram alguns dias, algu
mas semanas, algumas quinzenas - e evidentemente as sitUaçOes~ nãO São 
imodificãveis -,Claro que um mês depois Poderia haVer a subStituiçãO, -pói
motivos inexistentes um mêS antes. Mas, não. A cronologia foi esta: segunda, 
terça, quarta. Segunda, foi o Jornal do Brasil- se não me falha a memória
que publicou: seria substituído o Gover~ador do Distrito Fed~ra}, CÕronel 
Lamaison, pelo Sr. Fulano de Tal. Osjornaís de terça-feira publicavam uma 
nota oficial do Palácio _QQ Planalto, enunciada pelo seu Porta-voz. negando a 
notícia. Quarta-feira os joi'nais publiCavam 0- riO me do substituto; o- Oome do 
novo Governador. 

Então, volto a dizer, Sr. Presidente: pode-se acreditar ein declarações fei
tas por esta via'?! Ninguém aCfedita! 

Volto a dizer: eu, da Oposição, considero isto um :mal para o País. Não é 
apenas uma questão de desçrédito pessoal para essa ou aquela pessoa. Isso 
atinge o Governo, atinge- diria mesmo, o cerne da autoridade, porque a au
toridade, seja maior, seja menor, tem o direito de errar:Toçlos ternoS o d.i.!_eíto 
de errar. Uma autoridade não pode é faltar à verdade, porque cai no descrédi
to. Amanhã ela está di~endo uma grande verdade e ninguém reva- a séiio a 
verdade dita pela autoridade que perdeu a credibilidade. 

Sr. Presidente, foi o Dr. Sarney, o nosso imortal confrade~ o autor dessa 
obra-prima, o responsável pela divulgação dessa obra-prima?! Não Sei. Se foi, 
seria o caso de perguntar se ele realmente prestou um serviço ao Presidente da 
República. Mas terá sido?! O Dr. Átila diz que sim. b fato de ele dizer qUe 
sim autoriza a que se pense que ·não. Esta é a sitUaçãO. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, externando o ma_is vee~ente protesto con
tra esse abuso cometido, abuso cometido seja lã por quem for. O que S.ei é_que 
ninguém ocupa vi h te e oito minutos de uma televisão que cobre o_ Brasil intei
ro, assim, por descuido da televisão - isto, não -, porque aquno custa, in
clusive, rios de dinheiro. Ou foi obra do GoVerno, ·que S~e ~ale dO -seu poder 
para requisitar estações de televisão, ou, então, nãoJoi_çbr:a do_Gover~~. e 
aquilo significou uma montanha de dinheiro a mais nessa _campanha que -se 
vem caracterizando, sobretudo, por uma monstruosa e inigualável c_orrupção 
eleitoral. 

Não tenho em mãos, neste ~emento, ma~ ~stã ali n~ mi~ha Pasta, um re
corte de jOrnal do meu Estado- creio que de sexta-feira-, oode_um correli
gionário do Presidente da _República, deputado federal, membro da- ilustre 
Câmara dos Deputados, diz, com todas as letras, que esta é a eleição mais 
corrupta da História- correligionário do Presidente da República, deputa
do federal. 

Quanto custam 28 rriinutos, em urna rede nacional de televisão, entre 8 e 
9 horas da noite? _ . _ 

Se foi o Dr. Sarney realmente- como diz o_ Dr. Á_tjla:-::-, os cofres do 
Partido ofkial estão fartos, estão opUlentos, eStão ric~s, pÜrque-tõdo.~undo 
sabe que na televisão se contam os segtiildos, e tivemOs um progiãmã de 28 
minutos. Eu havia Calctilã.dO meia hora, 30 minutos, mas, segundo O E;stado 
de S. Paulo de hoje, são 28 minutos - eu IiÇô" com a Traçãó ·_tuenOr: 28 -minu
tos. 

Encerro, Sr~ Presidente, para dize~ mais urna vez que se se tr-ãia_.s_se de 
uma simples glorificação do General Figueiredo, eu não ocuparia-a ti'íõii.na 
do senado, embora não me parecesse de bõm gost-o e, espeClaTITleille,_-rião me 
parecesse correto, fazer aquele tipo de propaganda de alguém que está empe
nhado na campanha eleitoraL Mas, não o faria. 

O que me parece imperdoável, o que me fez vir à-tribüii.a, o que me_levou 
a formular o protesto que fiz, o que me fez sugerir à direção dO PMDB que 

fosse requerido à Justiça Eleitoral um período igual na mesma estação, no 
· niesniO hófãrió~'não -pafa.'"fazer propaganda eleitoral; porque isto s_eria veda

do pela Lei Falcão, mas para examinar os fatos e para restabelecer a verdade 
histórica dos fatos que foram deformados, foi o permanente propósito de de
negrir a OposiÇã·o. Mas, para denegri-la, de adulterar desonestamente a· reali
dade histórica. Isto, Sr. Presidente, é que me parece um fato de maior gravi
d.ade, seja 13.· ·quém for ·o autor dessa obra-prima passada na TV Globo, na 
sexta-feira última. 

Se amanhã _houver uffi excesso, urna yiolência, um delito -.e quantas e 
quantas. vezes isso, ao lo figo das campanhas eleitOrais, não hoUve-. pergun
to se a Oposição pode se dirigir ao Presideõ.te da República como Primeiro 
Magistrado, requerendO-lhe providências? PodC? 

Mas ninguérit vê, p.ingué'rn-stmfe~-ninguém nOta que ·a Presidente não 
pode fazer o que anda fazendo? - --

Vou admitir que Sua Excelência nãO tenha tido nenhuma participação 
na divulgação desse programa. E pergunto se esse programa já não é um- seg
mento, jã não é uma ConsCCJllêriciã exatamente dos precedentes que Sua Exce
lência estabeleceu'? Se _ê verdade que foi o Presidente do ~DS quem fez istO, Se 
S. Ex• já não se sentiu estiirtülado a fazer o que fez, tendo em vista as liberda
des que se permite o Gen_eral Figueiredo em matéria de campanha eleitoral'? 

E isso acontec;e -e- não acontece_ nada; e isso aContece e fica tudo no mes
mo; ou isso apenas é o proêmio de alguma coisa· mais grave? 

Cada vez mais me convenço, Sr. Presidente, que o General Fi"gUeiYedo 
poderia ter obtido resultados muito maiores, e _a preço muito menor, se tives
se confiado mais nos brasileiros, incluindo os oposicionistas que parece que 
tanto lhe desagradam ii8.S sUa-S iiliCiafivas, ou em algumas das suas iniçiativas. 

Volto a di~er aqJ.Ii -:: e de:StJ.l forroª- terrnin9_ esta- minha intervenção -, 
_que nunca subestimei a contribuição do Presidente João Baptista de Oliveira 
Figueiredo na- obtenção d_a anistia. Achç --:--.e repito aqui e_ 3gora - Que foi 
muito valiosa a sua contribuição. At~ direi mais: que foi muito grande a sua 
contribuição, que foi_ muito irripOrfànte ·a sua· contribuição. 

Po.derei ser mais isei1.to)w .diZer, neste m-Oill.ento, isto que estou a _d_izer, 
Sr. Presidente? Eu poderia ser mais isento? Pois eu digo, é a expressão do meu 
pensamento, e digo tranqUilamente: foi importante, foi grande, foi valiosa a 
sua contribuição. Agora, apresentarem-no, -ou apresentar-se- não sei como 
devo const_.ruir a fri!-Se, _nesta !3:ltura -_como sendo o dono da anistia, O autor 
da_anistia, que quas~ ir~p-ôs a a~isti~. v-eflcendo a resiStência-da OposiÇão, por 
amor de _Deus,_ as:!iim nãp! 

Cada vez mais me convenço, Sr. Presidente, que nada é mais vantajoso 
do_ que dizei- a verdaqe. Tériho' Pàra m'i!ll que _Os "résultàdo_s podem não ser 
imediatos, mas que- é, Cni primeiro lugar, a única rnarieira de se atravessar a 
vida pública -com a cabeçácergtiida, com a:- consciência tranqUila, e de mais a 
mais, auferindo lucros;· se nós formos encarar o problema sobre o aspecto de 
Vantage-ns, auferindo lucros, poique não é faltando com a verdade, não é 
ofendendo_-a, não é traqw;:arrdo-a· que se obtém_alguma coisa de duradoura e 

~-de permanente. MUti:ztis mutandis seria o caso de repetir a frase de Lincoln: 
''Se O_ deSonesto SOube.s.se cornO-e_ vantaj_o_so ser honesto, seria honesto por de
sonestidade". 

Sr. Presidente, a verdade, sempre, para glorificai um cidadão, um Presi
dente, uma ali.tói'idade, cujos méritOs são conhecidos - alguns deles acabei 
de anunciar desta tribuna-, não precisa denegrir a Oposição. Isto, Sr. Presi
dente, é que é prova de muito baixa moralidade; isto sim, de baixa moralida
de, de muita desonestidade. 

Lembre-se o general Figueiredo que a Oposição também é composti-de 
brasileiros! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra a nobre Sena-
dora Dulce Braga. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 

O SR. José Lins - Sr. Presidente, peço a palavra, pela Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a galavra, como Líder, 
ao J!O~f~Sena_dçr _José Líns.,_ - · 

OSR. JOSÉ UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE· 
GUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aiinir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador João Calmon. 

~ O SR. JOi\:0 CALMON (P~o~uncia o seguinte discurso.)- Acaba de 
ser divulgado o relatório firial dos trabalhos do Primeiro Congresso de De-
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senvolvimento Coi:riCrcial, re-ãlizado, há pouco mais- de quatro semanas-, no 
Auditório Petrônio Portella. Embora sintético; com apenas 29 J:>áginas, coils
titui um completo painel dos principais problemas e daS mals importãntes rei~ 
vindicações do setor. -

Conforme se explicita no próprio relatório, a _ação do intermediado r de 
negóciOS é hOje, como sempre o fOi, frnprescfndível no proces_so de produção e 
circulação de riquezas. Representa, por assim dizer, um_ inevitável cané!_l de 
distribuição. Afinal, mostra o relatório, de nada valeriam os avanços tecnoló
gicos e os_ progressos cierifífiéos se Dão foSsem- giiaittldOS oS -meios de escoa-
mento da produção. h precisamente isso que faz- o comerdante. --

Dentro desse quadro, porém, está o comerciante também em uma_ po
sição delicada. Na estratégica função de canal de comunicação entre o fabri
cante ou o agricultor, de um lado, e o consumidor, de outro, vê exercerem-se 
sobre ele as mais variadas pressões. São duas forças divefsas, opostas qu3se, 
ambas ciosas de seus direitos e prontas a defendê-los. A arena em que _se de~ 
frontam resume-se, freqüentemente, ao estabelecimento cqmercial, à ação da
quele mediador que nem sempre recebe os instrumentos necessários para 
atender a esse difícil - e até indesejado - papef que lhe ê: impOsto. 

A essa dificuldade sobrepôe-se a representada, com freqüência, pelo Go
verno. O estado mo_derno exerce, como é sabido, crescente interferência no 
processo econôrnicó. I: um estado qu-e custa caro, seja em espécie- e está aí 
uma aparentemente infindável lista de tributos de todo gênero -seja em tra
balheira administrativa. 

Cabe, portanto, ao comerciante defender-se, expressar -seus legítinlos in
teresses- direito, aliás, que não pode ser negado a qualquer categoria social. 
Devem assim os integrantes dessa categoria unir-se para localizar s-ti"aS reais 
necessidades, partilhar suas aflições, identificar os melhores caminhos para 
que possam desempenhar sua função social. Esse foi o objetivo d-esse prirrieí
ro Congresso -realizado aqui mesmo, no Senado Federal, e organizado pda 
Confederação Nacional do Coméido, com a ajuda do Conselho de Desenvol
vimento Comercial, órgão do Minístério da Indústria e do Comércio, que ga
nhou nova dimensão na gestão de seu Secretário Roberto Ferreira. 

É mais uma realização do dinâmicO AiitOnio Oliveira Santos, Presidente 
da Confederação Nacional do Comércio. 

Conheci, hã tempo, esse -ilustre capixaba, que ex.ercía a Presidência da 
Federação do Comércio de nosso Estado, o Espírito Sailto, antes de ver-se 
alçado à direção do órgão máximo representativo dos interesses do Comér
cio. 

Em todas essas funções, como também em sua vida privada, Oliveira 
Santos soube acumular êxitos. O prestígio de que goza~ interlocutor respeitar 
do do Gov_erno, de outros setores do empresariado e igualmente dos traba
lhadores, pode ser avaliado igualmente pelo maciço comparecimento de auto
ridades e dos próprios companheiros de categoria ao Congresso. Tudo isso 
torna ainda mais relevantes as conclusões de seus participantes, agora reuni
das neste relatório. 

Dentre essas conclusões, destacaria algumas, por seu alcance: 
-Simplificação do atual sistema de arrecadação por estimativa, atraVés 

do cálculo referente ao imposto a ser recolhido, o qual seria calculado sobre o 
montante das compras realizadas no exercício anteriOr, acfescido de um per
centual arbitrado de conformidade com os diversos ramos do comércio exer
cido pelas microempresas. 

- Elirriínação, dentre os encargos sociais que hoje incidem sobre as fo
lhas de pagamento, daqueles que são estranhos ao fator trabalho, buscando
se para os setores por eles atendidos outras fontes de financiamento. 

-Agilização das iniciativas que Visam a criação da_ chamada ••justiça 
sumária", como forma de atender às pequenas causas de maneira rãt)fda, ob
jetiva e de custo reduzido. 

- Propor estudo conjunto das entidades interessadas para disciplinar o 
chamado faturamento direto da indústria ao consumidor final. 

-Unificação a nível nacional de todas as entidades que atuam na orien-
tação e desfesa do consumidor. -

-Incentivar, além da implantação de laboratórios centrais, a ativaÇão 
de laboratórios regionais e esfaduais, incluindo aí conVênioS COffi Universida
des e empresas privadas, destinados a conferir maio i- velOcídade à aferição de 
qualidade. 

- Ampliar os poderes das entidades associativas e representativas do se
ter terciário, permitindo-lhes também atuar no sentido de fiscalizar o cumpri-
mento das normas técnicaS. -

- Permitir que as sociedades de crédito e financiamento possam efetuar 
empréstimos às pessàasjurídiCas;·indusiVe as cOinerdaiS, utilizando-se para 
tantO da Cédula de Crédito Comercial e da No ta de Crédito Comercial. 

-Solicitar ao Banco Central a críação de linha de crédito específica 
para o setor comercial de médio e pequeno porte, nos bancos de desenvolvi
mento;além de seu limite habitual. 

- Eliminar o limite de crédito do cheque especial ou reajustar o Iirrlite 
atual, como uma das f~~ma~ de reativaçâo. de:> Comércio. 

-Criar, nos órgãos financeiros governariJ."entais e bancos de desenvolvf
mento, linhas de crédito para aquisição d~ imóvel afogado por estabelecimen
to -comf:rdai de-pequeno pÕrte. 

-Retirar a incidência de ICM sObre a diferença eritre o preço à vista e o 
preço a prazo, nas vendas a crédito financiadas com recursos patrimoniais 
das empresas comerciais. 

-Apoiar a tese do professor Octávio Gouvêa de Bulhões, de capitali
zação das empresas, no sentido de que o imposto sobre lucros, por elas devi
do, deixe de incidir sobre os dividendos pagos _a _subscritores de ações novas, 
emitidas e .integralmente adquiridas nõ exerCíciO anterior. 

- Regular o factoring, propiciando o início de suas operações. 
----:Encaminhar a_o Ministério da Fazenda proposta de se suspender are-

tenção na fonte do imposto de renda sobre o salário de dezembro, como for
ma de possíbilftar maior incremento à atiVidide comercial. 

-Estimular a exportação, mediante! a compensação da taxa cambial, 
g~rantir?-do ~ _ _p_Úidade dodólarcom os írldiCés de ~Crf:Scimento da inflação e 
compensando a queda progressiva do crédito prêmio. 

.t;ssas ~ã9 apenas _algumas d~s sugestões _coordenadas pelos participantes 
desse produtivo Congresso de Desenvolvimento Comercial. Cabe-nos agora, 
cqmo também ao Executivq, meclitar sobfe eias e assegurar ao setor de inter
mediação os meios_ para cumprir a sua importante missão na sociedade. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nãdor Milton C.ibfaL - -

O SR. MILTON CABRAL (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente: 

Por indicação do Presidente do Senado Federal, Senador Jarbas Passari
nho, integrei a delegação brasileira à X Assembléia Ordinária do Parlamento 
Latino~Amerlcano, realizada em Bogotá, de 22 a 25 de agosto último. 

A solenidade de instalação e _sessão_inaugural foi prestigiada com apre
sença do Presidente da República recentemente eleito- doutor Belisario Bi
tancur- e do ex-Presidente da Venezuela- Rafael Caldera, candidato do 
Partido Democrata Cristão às eleições pre.Sideildãis do próximo ano naquele 
país. 

S-r. -Presidente, Srs. Senadores: 
De início, 'antes de enti-ar na análise dÕs princiP-ã"is assuntos enfocados 

nesta X S:onferência, devo destacar um fato da maior importância: a eleição 
do meu distinguido colega- Senador Nelsorl Carneiro- para Presidente do 
Parlamento Latino-Americano, no Próximo período de 2 anos. Trata-se de 
justíssima homenagem a um experimentado parlamentar, que foi um dos furi
dadores desta notável organização e tem sido destacada presença nas as
sembléias realizadas. De minha parte, fui honrado corri a eleição pa-ra ã Pfesi
déncia da Cornis~ão de Integração Económica, uma das comissões que estru-
turaram a X Conferência. - - -

Vencida esta parte introdutória, entremos na apreciaçãó dos fatos mais 
relevantes que despertaram a atenção dos senhores parlamentares. 

L A Omissão da OEA 

Tornou-se praticamente um consenso a Opinião de que a OEA- Orga
nização dos Estados Americanos, precisa passar por uma profunda revisão, e 
que, por múltiplas circunstâncias, não tem correspondido aos fins que justifi
caram sua ·criação. Aliás, em Pronunciamento anterioi- riesta tribuna, alguns 
meses antes de minha_es~da e~ Bogotá, tive a oportunidade de tecer conside
rações sobre a preocuPante questão da inefiCiência do Órgão encarregado de 
manter Uma -p01ític3-harmôniCa de defesa ~os interesses vitais dos povos ame
ricanos, em sua maioiía notoriafi?.eilte" incap-azes dê enfreritar os p_ocierosos in~ 
teresses das grandes potênCias. · 

A decadência da OEA está caracterizada, segundo os comentários que 
tenho ouvido e lido por onde passo: por uma burocracia incompetente e re
presentações fracas. Como d~~s_e_Ller_~s_Camargo, em 1956, ao renunciar à Se
cretaria Geral, após 7 anos de Inandato: a OEA será o que quiserem dela fa-
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zeros governos que a sustentam. SíS:ilificatlva ób:iervação,~pela profundidade 
e extensão da mesma. 

É preciso que todos n6s, parlamentareS brasileiros, adotemos p~sições 
claras para obter do nosso Ministério das Relaçõe_s Exteriores uma ação mais 
objetiva para forçar as mudanças que se impõem ne-ste combalido organi~mo. 
Anuncia:.se que haverá um encontro dos Presidentes das Repúblicas latino
americanas neste fim de ano, ou no começo de 1983. Seria óiima oportunida
de para uma avaliação em profundidade sobre o que fez a OEA para viabili
zar seus fins ao longo dos seus 34 anos de existência (furidada em al,Jril de 
1948). . 

2. Conflito do Atlântico Sul 

Este conflito foi objeto de especial atenção na ·comissão Política. ~ do 
debate surgiu uma resolução, baseada em 4 pontos: 

1 - ratificar solenemente que a integração econômica, políti
ca, social e cultural da América Latina é requisito essencial para ga
rantir a soberania, afirmar a personalidade hislórica e cultural, e al
cançar as metas urgentes do desenvolvimento e da justiÇa social; 

2- apoiar todas as decisões em favor desse objetivO e com
prometer, no respaldo a este apoio, os Co-ngressos e AsSembléias na
cionais; 

3 -declarar que chegou o momento d~ fundação d~ U!Jla Co-
munidade Latino-Americana de Nações; . 

4- renovar o apoio ao Projeto de Trataçlo que institui a C o~ 
munidade Econômica Latino~AmeriCilha. 

Os fatos e circunstâncias que propiciaram a· agravamento e a explosão 
nas relações entre a Argentina: e a Grã-Bretanha, bem como intervenção dos 
Estados Unidos e da Comunidade Econômica Européia (a Argen-Üna sofreu 
perdas de US$ 2 ~bilhões por causa das sanções impostas durante a guerra das 
Malvinas), conduzem ao entendimento da impe-riosa necessidade de ser cria
da, nesta parte do hemisfério sul, uma força que se contraponha às jã organi
zadas e em pleno funcionamento: comunidades de nações. E isto só será 
possível a partir da institucionalização do Parlamento Latinp-Americano e 
da Comunid_ade Econômica Latino-Americana. Estes seriam- irtstrtimentos 
permanerites capazes de contribuir poderosamente para a coesão política e 
econômica dos países latino-americanos, á ponto de torná-los suficientemen
te fortes para dissuadir os que alimentam pretensões hegemônicas_nesta parte 
do hemisfério sul. Não tenhamos dúvidas sobre tais necessidades. 

A crise do Atlântico Sul fez precipitar", sem qUalquer recéicYàs_conse~ 
qüêilcias, o favorecimentâ dãS -grandes potências ao colonialismo~ Sefviu 
para comprovar mais uma vez a fragilidade das posições que ostentam os paí
ses latino-americanos. Há, portanto, que se revisar o sistema regional para 
construir uma organização absolutamente identificada com as aspirações dos 
povos de língua portuguesa e espanhola das Américas, único caminho para 
fazer frente aos grandes blocos continentais. 

Diante dessa concepção, é que, em Bogotá, nesta- comentada X As
sembléia, renovou-se com maior ênfase o que antes, em 197 t, por ocasião da 
V Assembléia, já se havia firmado, isto é, "instar os parlamentos a promove-
rem, por todos os meios constitucionais e legais adequados, e através da mo
bilização da opinião pública, a formulação de um Tra.tado Internacional que 
institua a Coniunidade Econômica Latino-Americana". 

3. Parlamento Latino-Americano 

A instituciOnalização do Parlamento Latino-Americano continua a ser 
aspiração permanente dos representantes dos povos _de língua portuguesa e 
espanhola que habitam as Américas. 

A institucionalização do Parlamento Europeu, com sede na cidade fran
cesa de Strasbourg, e o funcionamento estável da Çon:tunidade Econômica 
Européia, mostram como o processo de integração política e econôlnica 
avançou firmemente nos países democráticos do Cfcldente europeu. Caberes~ 
saltar que este processo se iniciou pela conscien_tização da_ opinião pública e 
dos partidos políticOs, para terminar na ação decidida dos governos em for
malizar os projetas lançados pelos parlamentares. Na América Latina, os 
Governos não Jêm dado a devjda atenção à importância dessa organização 
política e econômica, a nível continental, porque falta respaldo da opinião 
pública e o engajamento dos partidos políticos. O fato é que, nos programas 
dos partidos brasileiràs, não consta, de forma expressa, a preocupação pela 
integração política e econômica dos países latino-americanos, como meio 
destes se capacitarem a enfrentar os grandes colossos do hemisfério-norte, 
utilizando-se de instrumentos idênticos de mobilização e cooperação. 

4. Sistema Econômico Latino~americano 
A Comrssão de l_ntegração Econômíca, qUe tive a honra de presidir, exa

min-ou O documento "Bases para uma Estratégia de SegUrança -e Independên
ciã Econômica da América Latina", lançado em Caracas, na VIII Reunião 
Ordinária do c0nseih0- Litino-Americano. do-- i-eterido Sístfúna-, na segurida 
quinzena de agosto último. Aliás, com o fracasso da OEA no ~rnpenho de 
uma eficiente estratégia para alcançar a integraçãO na América Lcltina, com 
vistas à aspiração suprema das ilações gOZarem plenamente a independência 
eco~ôrnica, foi imaginado e criado, em julho de 19_75, este mecanismo conhe
cido conio SELA- Sistema Econômico 'Latino-AmeriCano. Trata-se real
mente do maior organismo promotor da- integfaçâo regional nO campo eco
nômico, cujo relatório à sua VIII Reunião !.)e constitui numa publicação de 
interesse a todos os parlamentares brasileiros e, porque não dizer, a todos 
quantos estudam os caminhos que possam levar à prosperidade aos povos 
deste continente. Trãta-se de um trabalho merecedor de especial atenção nes
ta Casa. Tanto que proponho à nossa Comissão Diretora que mande traduzi
lo do espanhol para português e fazer imprírriir, na Gráfica do Senado Fede
ral, num número suficiente para distribuir nos diversos escalões do GOverno 
Federal, as Assembléias estaduais,· nas Universidades, e Centros de estudos 

-que se· preocUPa-m Com--Problemas de desenvolv-imento político, social e eco
nôrnico nesta parte do hemisfério sul. 

Algumas advertêricías e proposiÇões do relatório da SELA merecem ser 
çlestacados, nesta oportunidade, Para que-Õs srs. Senadores ccinipreendam o 
alcance dos seus propósitos. 

Como _bem acentua o r.c~feddo documento:· -'-•à luz das atuais circun-stân
cias, o largo e acidentado __ caminho da uniçiade e a integração latino
ame_ricana ... a debilidade das relações económicas e financeiras dos nossos 
países e a falta de suficiente- çõcião entre ela~ ... as expõem a decisões arbi
trárias dos países desenvolvidos, que alcançaram um alto grau de unidade na 
expressão dos seus in{eresses recíprocos". 

A busca do equilíbrio entre as relações com os países desenvolvidos é 
examinada com destaque neste relatório da SELA. que faz observar ter sido a 
grande crise mundial dos anos 30 que empurrou a América Latina para oca
minho da industrialização, e que a crise dos anos 80 é que levará deciSivamen~ 
te à üi.tegração do mercado regional. 

A dívida externa dos países latíno-americanos, de um modo geral, supera 
a 25% do produto interno bruto, e o pagamento de juros se aproxima aos 30% 
do valor das exportações, enquanto o serviço da dívida jâ atirige a 5_6% destas. 
É, pois, urgente enfrentar conjuntamente eStes problemas, seja através da iri
tensifiCação do comércio regional, ou do estabelecimento de uma política Co
mum competentemente praticada para afastar ou minimizar os efeitos das 
restrições adotadas nas importações dos países do hemisfério-norte, notada
mente pelos Estados Unidos, e mais a imposição de altas taxas de juros nos fi
nanciamentos aos países em desenvolvimento. 

Falta, pois, o diálogo que, para gerar resultados positivos, terá de ser en
tre parCeiros que disPõTiham pelo rrtencrs de igualdade de independência poli
ticá e econômica. Só a estreita ç_ooperação entre os latino-americanos é que 
permitirá este indispensável equilíbrio de relações, fundamental para que o 
hemisferio norte aceite_ praticar com o hemisfêrio sul um comércio de mútuas 
vantagens, abdicando de uma vez por todas as formas espoliativas, comó vem 
acontecendo até o presente. 

Sr. Pres-idene, Srs. Senadores: 
O Sistema Econômico Latino-Americano - SELA, através deste co~ 

mentado relatório à citada VIII Reunião do seu Conselho, recomenda a for
mulação e adoçãõ de uma estratégia de-ação comum aos países da América 
Latina! cujas grandes vertentes deveriam ser, de um lado, o reforço à segu
rança econômica c_oletiva, e de outro, a realização râpida de programa de 
ação destinado a reforçar a cooperação e a integração económica regionais. 

A Comissão de IntegraçãO Econômica concluiu e recomendou à As
sembléia, através da Resolução, que o Parlamento Latino-Americario se em
penhasse na consecução das metas lançadas pc!ta SELA, culminando este es
forço por obter dos Governos a institucionalização da Comunidade Econô~ 
mica Latino-Americana. 

Segundo o entendimento da citada Comi_ssão, o papel do SELA poderia 
ser básico para se chegar à criaÇãO desse mecanismo. Reconhecemos que o 
SELA teria a capacidade de mover-se com eficiênciã nesta direção~-- e 
transformar-se na almejada Comunidade. É evidente que tudo dependeria da 
vontade dos 26 Estados-membros desse sistema._ Esperamos que os Gover
nantes se sensibilizem diante destas aspirações, das quais está conscie-nte ex
pressiva parte dos legisladores brasileirOs. 



3424 Quartawfeira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Setembro de 1982 

Srs. Senadores: 
A eleição de um brasileiro- o Senador Nelson Carneiro, para a Presiw 

dência do Parlamento LatinowAmericano, confere ao Congresso Nacional a 
responsabilidade de exercer papel preponderante neste época marcada pela 
crise económica que estâ afetarido todos os continentes. Este ê o momento 
propício para o exame e adoção de medidas inovadoras. 

A seção brasileira do Parlamento LatinowAmerícano pode e deve ofere
cer o exemplo, fazendo c_onvencer o nosso Governo da evidência do fracasso, 
dos lentos_ progressos, ou mesmo a ausência de resultados ponderávei~!_lo 
funcionamento de vârios Organ-ismos· regiànais e sub~!egiOnais, ~ ~xemplo da 
OEA, ALAD1, Grupo Andino, MercadO Comum Cefltrci~ericano, OLA
DE, etc, e dessa constatação partir para propostas que levem -ao reforço da 
solidariedade e à cooperação econômica interregiolla:-1, cómu meiÕ eficaz~ de 
fortalecer o poder de negociação da América Latina frente aos poderosos paí
ses industrializados. Cabe acrescentar o ganho _adicional para cada membro 
da comunidade, pelo surgimerito de novos meios de aceleração de desenvolvi
mento social e econômico, como saldo da intenSfficaçâO dessa -~esej8da Coo
peração. 

Não resta dúvida que a consecução desses objetivos depende basicamerl
te da institucionalização do Parlamento Latino-Americano e dã CõmUnidade 
Económica Latino-Americana. -

Sensibilizar o Governo brasileiro· para oferecer sua decisiva ·coiitribuição 
é o grande desafio que estã diante do Senador Nelson CamCiro e· doS- parla
mentares brasileiros. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Naqa mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordiriária, a 
realizar-se às 18 horas e 30 minutos, a seguinte · 

ORDEM DO DIA 

-1-

DiscUSsãO, em tu-rno 6niCo, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n9 699, de 1982}, da Emenda do _Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 8, de 1982(n•4.74i/81, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que concede pensão especial vitalícia à 
viúva do Doutor Gratuliano da Costa Brito, e dá- outras providências. 

-2-

Discussão, em turno único, da redação firial (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n9 695, de 1982}, do Projeto de DeCietO-LC:gislativO 
n• 43, de 1981 (n• 105/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo sobre Turismo concluído entre o Governo da República· Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março- -
de 1981. 

-3-
Discussão, em turno único, da Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do 

Senado n• 187, de 1979 (n• 2.834, de 1980, na Câmara dos Deputados), de au-

teria ôo Senador Aloysio Chaves, que revoga_ o§ 39 do artigo 899, o artigo 
9óf e seus parágrafos, e modifica a redaç_ão da alínea/ do inciso I do artigo 
702, da alínea b do artigo 894, da alínea a do artigo 896, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, bem CO!DO do artigo 9'i' da Lei n'i' 5.584, de 26 de junho_ de 
1970, tendo 

PARECE~ES CONTRÁRIOS, sob n•s 643 e 644, de 1982, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça; e 
- de Legi~lação Social. 

-4-
DiscussãO, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 72, de 

1982 (n' 4.999/81, na Casa de origem), gue dispõe sobre a criação de cargos 
na Secretaria dO Tribunal -Regiõnill EleÍtoral do Estado da Paraíba e dá ou-
tras providênCias, tendo · 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 578 e 579, de 1982, das Comis-
sões:· · 

-~ -4e----5eJ:VÍÇO P"rlblíco civil; e 
--"-- de Finanças. 

-5-
. DiscUSsão, em tui-nO único, dO parecer da Çomíssão de Relações Exte

riores sobre a Mensagem n• 163, de 1982 (n• 328/82, na origem), de 9 de agos
to do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à de
liberação do Senado a escolha do Sr. Paulo Guilherme Vilas-Boas Castro, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Óiplomata, para exercer a função 
de -Embaixador do Br~sil junto à Repftb!ica Yn~da dos C~marões. 

-6-

Discussão,- em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n• l64, de 1982 (n' 331/82, na origem), de 16 de 
agoSto do corrente ano, pela -qll8:1 o Senhor Presidente da-República submete 
à deliberação do_ Senado a es_çolha do Sr_._Paulo da Costa Franco, Ministro de 
Segunda Classe, da Carreira de- Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Reil!o da Tailândia. 

-7-
Discuss-ão, em turno- úniCo, do parecer da Comissão de Relações Exte

riores sobre a Mensagem n• 181, de 1982 (n' 361/82, na origem), de 26 de 
agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senildõ 3. escolha do Sr. MáriO Gibson Alves Barboza, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira-de Diplomata para exercer a funÇãO de 
Embaixador do Brasil junto aõ Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Está encerrada a sessão. 

(Levimta~ú a sessão às 17 horas e 14 minutos.) 

ATA DA 132• SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 1982 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDf:NCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Laélia de Alcântara - Eunice -Michiles - -Aloysio Chav~ - J<U"bas 
Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire- JOsé Sarney
Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes -Almir Pinto- José 
Lins - Moacyr Duarte - Martins Filho --Humberto Lucena:~- Milton 
Cabral- Nilo Coelho- João Lúclo- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto
Lomanto Júnior- Luiz Viaria- Joã()Calmon :...._ Moacyr Dalla- Amaral 

Peixoto- Ãlan_o Barcelos.:.... Dulce Braga- Benedito Ferreira- Henrique 
Santillo - Lázaro Barboza- José Fragelli - Mendes Canale- Saldanha 
Derzi - Leite Chayes _- Lenoir Vargas- Paulo Brossard - Pedro Simon. 

Ó SR. PR~IDÉNTE (Jarbas Passarinho) ..,-A 1i~ta~'cte presença acusa o 
_C()_t;nparecirÍ1ento de 36 Srs. Senadores. Havendo nUmero regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteçã_~_ de_Deus ipicianlo~_ n_o_ssos _trabalhos. 
()Sr. 19-Secretário irâ pro-ceder à leit~ra do Expediente. 
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Ê lido o se~uime 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

1'·\llECER No 721, OF. 1982 

Reda<;ão final do Projeto de Resolução n.• U9, de 1982. 
Relator: Senador 1\-Ioa.c.yr Dalla 

A COmissão apresenta a redação final do Projeto de Reso
lução n.• 129, de 1932, que autoriza o Governo do Estado do Es
pirlto Santo a elevar em Cr$ 804.707.188,23 (oitocentos e _quatro 
milhões, setecentos e sete mil, cento e oitenta e oito er1meiros e 
vinte três centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

Sala das Comissões, 14 de eSOtembro de 1982. - João Calmon, 
Presidente - Morcyr Dalla, Relator - Saldanha Derzi. -

ANEXO AO PARECER N.0 721, DE 1982 
Faço saber que o ___ Senatlo Fe-deral aprovou,_ nos termos do 

art. 42, inciso VI, da Consti'Ltúção, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLlJÇAO N.0 , DE 1982 

Autoriza o Governo do ·Es_tado do Espírito Santo a 
elevar em Cr$ 804.707.188,23 (ol_tocentos e quatro lD11.hões, 
setecentos e sete mil, cento e oitenta e oito cruzeiros e 
vinte e três centavos) o montante de sua dívida conso~ 
lidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 1!: o Governo tio Estado do Espírito Santo, nos ter

mos: do art. 2:o da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, 
do senado Federal, autorizado a elevar o montant_e de sua- dívi
da consolidadà em ·-cr$ 804.707.188,23 (oitocentos e quatro m!lhões, 
setecentos e sete mil, cento e oitenta e alto cruzeiros e vinte e 
três centavos), correspondentes a operac;ões de crédito nos v_a
lores de Cr$ 188.715.000,00 (cento e oitenta e oito m!lhões, sete
centos e quinze mn cruzeiros) e Cr$. 615.992.188,23 (seiscentos e 
quinze milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e oiten~ 
ta e oito cruzeiros e vinte _e três centavos)_, esta correspondente 
a "384.277 (trezentas _e oitenta e quatro mil,· duzentas e setenta e 
setel ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.602,99 
(um mil, seiscentos e dois cruzeiros e _noventa e nove centavos), 
vigente em março/82, a fim de que possa contratar empréstimos 
no valor global acima mencionado, junto à Caixa Econônuca Fe
deral, mediante a utilização de recursos do ·Fw1do de Apoio ao 
Desenvolvímento Social - FAS, P.e$tinado~_ ao reaparelhamento 
das polícias militar e cJvil e _à construçã-o ~ equipamento do Hos
pital da Pol!cla Mllltar do Esta,do, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco central do- Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.o Esta Resoluçâ:o entra ·em vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER ~' 722, DE 1982 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n.• 134, de 1982. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comiss:âo apresenta a rectação final do Projeto de Resolução 
n.0 134, de 1982, que autoriza: a Préfeitura Municipal de Aracaju 
(SE) a elevar em Cr$ 87.786.000,00 (oitenta e sete milhões, sete
centos e oitenta e seis m1! cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada interna. 

Sala das COmissões, 14 de setembro de 1982. - loão Calmon, 
Presidente ~ Saldanha Derzi, Relator - Moacyr Dalla. 

ANEXO AO PARECER N.O 722, DE 1982 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constltuição, e eu, Pi:ésidente, promulgo .a seguinte 

RESOLUÇAO N.O , DE 1982 

AutoTiza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de 
Sergipe, a elevar em Cr$ 87.786.000,00 (oitenta e sete mi
lhões, setecentos e oitenta e seis mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida. consolidada. 

O senado F.ederal resolve: 
Art. 1.0 !l: a Prefeltéa Municipal de ·Aracaju, Esta:lo tlc Ser

gipe, nos termos do art. 2.0 da _Resolução n.0 93, de 11 de outubro 

de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante_ de 
sua divida consolidada em Cr$ 87.786.000,0 (oitenta e sete milhoes, 
setecentos e oitenta e sais mU crU21€iros), correspondentes a ~00.000 
UPCS con·siderado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 Coltocen
tos e 'setenta e .sete cr-Uzeiros e oitenta e seis centavçs), vlgante no 
2.o trimestre de 1981_, a fim de que possa contratar emprésUmo de 
Igual valor junto_ao B_anco do Nordeste_ 4~_ Bras11 S.A., estE: na_qua~ 
!idade de agente !lnancelro do Banco Nacional da Hab1~açao -
B.NH, destinado a complementar recursos para implantaçao e pa
vimentação da Avenida oontorno_ Sul, naquela Capital, obed~cldas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respéctlvo 
processo.. 

Art. 2.0 Esta Resolu~ão eritra em vigor na- data de sua publi
cação. 

_ PARECER No 72J, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução n.• 108, de 1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A COmissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 

n.o. 108, de 1981.. que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul a elevar em Cr$ 10.027~899.257,79 (dez bilhões, vinte e sete 
milhões, oitocentos e noventa e nove l;llil, duzentos e cinqüenta e 
-nove- cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua 
divida consolidada Interna. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1982. - Joã.o Caim.on, 
Presidente - .Saldanha Den:i, Relator - IUoacyr Dalla. 

ANEXO AO PARECER N.O 723, DE 1982 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 

art. 42, inciSo VI, da Constituição. e eu, ........ , ... , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.O , DE 1982 

Auto-riza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
a. elevar em Cr$10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete 
milhões, oitoc;entos e nove_nta. e" nove mil, duzentos e cl.D
qüenta e nove crUzeiros e setenta e nove centavos) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada. 

Q_ Senado F'ederal ~eso)Ve: 
Art. 1,0 _ lt o Governo do Estado do _Rio Grande do Sul auto~ 

.r1zado a elevar,-_-tempor_ariam_ente, os parâmetros fixados pelos 
itens II, m e rv do art. 2.0 da Reso!ução n.O 62, de 28_ de outubro 
de 197~_--alterada pela de,Íl.0 g3, de 11 de outubro de 1,9~6. ambas 
do Senado Federal, a fiin de que possa em1.tir 12.14-2.813 _ (doz~ 
mllhões, cento e quarenta e duas mil, oitocentas e treze) Olittga
ções Reajustáveis do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul -
ORTE - RS, equivalentes a Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, 
vinte e _sete milhões~ oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e 
cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) considerado 
o valor nomina,l da ORTE - RS de Cr$ 825,83 (Óitocéntos e vinte 
e cinco cruzeiros e oitenta e três centavos), vigente €ffi março/81, 
cujos recursos se destinam a investimentos nos setores de Agri
cultura, Indústria, Comércio e serviços, Saúde e Saneamento, 
Adminlstraçª-o e Planejamento, Educação e Cultura, Energia e 
Recursos Minerais, Transporte, Hab~tação e Urbanismo, e Defesa 
Na.clonal e Segurança Pública, naquele Estado, obedecidas as con-
4_ições ~dmltidas_ pelo Banco Central do Brªsil no respectiva p1'o~ 
C'eSSO. -

Art. 2.0 Esta Resolução ent_ra em vigor na data de sua publi
cação. 

I'ARI'CF:R ;\;o 724, DF: 1982 

Comissão de Redação 

Redação fina~ do Projeto de Resolução n.0 261, de 1981. 

Relator: SenadGr 1\foacyr Da.fla 

A Comissão apresenta a :fedação final do Projeto de Resolução 
n.O 261, de 1981, que autoriza o Governo do Estado de Minas Ge
rais a elevar em Cr$ 1.394.841.410,46 (um bilhão, trezentos e no
vénta e quatro milhões, oi~ocentos e quarenta e um mil quatro
centos e dez crueeiros e quarenta e seis centavos) o morltante de 
sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1982. - João Calmon, 
Presidente -- Moacyr Dalla, Relator - Saldanha. Derzi. 
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ANEXO AO PARECER N.0 724, DE 1982 
Faço saber que o ·Senado Federal aprovou, nos termos do art. 

42, inciso VI, da Constituição, e eu, , President·e, pro-
mulgo a seguinte: 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1982 

Autoriza o Governa do Estado de Minas Gerais a ele~ 
var em CrS 1. 394. 841.410,46 (um bilhão, trezentos e noc 
venta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e um mil, 
quatrocentos e dez cruzeiros e quarenta e seis centavos), 
o montante de sua. dívida. consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É o Governa do Estado de -:M:inas Gerais, nos termos 

do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizado a elevar o montante de sua dívida conablldada 
em Cr$ 1.394.641.410,46 (um bl!hão, trezentos e noventa e qua
tro milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e dez 
cruzeiro se quarenta e seis centavos), correspondentes a 1.588.911 
UPCs, consfderado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oito
centos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vi~ 
gente_ em abril/81, a fim de que possa contratar um empréstimo de 
igual valor junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Naciorial da 
Habitação - BNH, destinado à execução de obTas de drenagem e 
canalização do Ribeirão Arrudas, no trecho da área central de 
Belo Hor!zonte-MG (Subprograma FIDREN-BNHJ, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil __ no respectivo 
processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na datà de sua pu
bllcação. 

PARECER No 725, DE !982 

Comissãx> de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n.• 69, de 1982. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 

n.• 69, de 1982, que autoriza o Governo do Estado_ de Banta oa
ta...rL'tla a eleva:r em Cr$ 9.Q3.0A.08.827;11 (nove QUhoes, trinta mi
lhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e vinte e .sete cruzeiros 
e onze centavos) o montante de sua divida con.s~olidada interna. 

Sala das Comissões, 14 de se:embro de 19S2._- João Calmon, 
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Moaeyr Dalla. 

ANEXO AO PA!RECER N.• 725, DE 1982 
Faço .saber que o Senado Federal aprovou, nos termOs do art. 

42, inciso VI, ~a Constituição, e eu, · , Presidente, pro-
mulgo a segumte 

RESOLUÇÃO N.0 ,DE1982 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar em Cr$ 9. 930. 408. 827 ,ll (nove bilhões, · trinta mi
lhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e vinte e sete 
cruzeiros e onze centavos) o montante de sua divida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art ·r." li:. o Governo .. dO zstacro de Santa _G;ttarl,na autoriza

do a elevat; temporariamente; os parâm~troS fixados pelos itens I, 
m e rv do art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 28 de outubro de l97i;, 
al'.erada pela de n.0 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do se
pado Federal, a fim de que J;iO.ssa emitir 6. 533.879 (seis milhões 
quinhentas e trinta e três mil, oitocentas e setenta e nove) Obri~· 
gações do Tesouro do Estado de Santa Catarina - ORTC - Tipo 
iR.eajustável, equivalentes a cr$ 9.030.408.82711 (nove bilhões 
trinta mllhões, quatrocentos e oito m!l, oitocentos e vinte e seté 
cruzeiros e onze centavos), considerado o valor nominal do titulo 
de Cr$ 1.382,09 (uni mil, trezentos e oitenta e dois cruzeiros e no
ve centavos), vigente em dezembro de 1981, destinados ao finan~ 
ciamento de programas e projetas de relevante interesse para o 
Estado, obedecidas as condiQÕes admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 28 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
bllcação. 

PARI·:CER No 726·, DF. !90? 

Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n. 0 38, de 1981. 
Relator: Senador Moacyr Da.lla 

A COmissão apresenta a redação final do Projeto de Reso
lução n.o 38, de 1981, que autoriza a Prefeitura MUnicipal de 
Rio Claro (SP), a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oiten
ta e dois milhões, quatrocent-os e oitenta e três mil, seiscentOs 
e trinta eruze!ros), o montante de sua divida consol!dada Interna. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1982. - João Ca!m<>n 
Presidente - .M.oacyr Dalla, Relator - Saldanha Derzi. ' 

ANEXO AO PARECER N.O 726, DE 1982 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, n.o.s termos do 

art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Esta
do ~ São Paulo, a eleyar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos 
e 01tenta e dois milhoes, quatrocentos e oitenta e três 
mil, seiscentos e trinta <Cruzeiros), o montante de sua. 
divida consolidada. 

o Senado Federal resolve: 

_ Art. 1.0 J!l a Prefeitura MUnicipal de Rio Claro, Estado de 
Sao Pa~g. _nos_ termçs_ d:<>. art. 2.0 da Resolução n.o oo, de 11 de 

- outubro. de ~1976, cl,o senado Federal, autorizada a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos 
e oitenta e dois ml!hões, quatrocentos e oitenta e três mil. seis
centos e trinta cruzeiros), correspondentes a 467.000 UPCs, con~ 
siderado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e qua
tro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de Igual valor junto 
à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinado a financiar a execução de obras, através do Pro
grama OURA, naquele Murúcípio, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta iR.esolução e$ii. éln vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER No 727, DE 1982 

Redação final do Projeto de Resolução n.O 237, de 1981. 
Relato.r: Senador Saldanha Derzi 
A Cg_mi~sãq apresenta a _redação final do Projeto de Resolu

ção n.O 237, de 1981, que autoriza o Governo do Estado de Minas 
Gerais a elevar em Cr$ 6.359.985.826,47 (seis b!lhões trezentos e 
clnqüenta e nove milhões, novecentos e oitenta e cinCo mil, oito
cento:: e vinte e seis cruzeiros e quarenta e sete centavos) o mon~ 
tante de sua dívida consolldada Interna. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1982. - .João Calmon 
Presidente - Saldanha. Derzi, Relator - Moacyr Dalla. ' 

ANEXO AO PARECER N.O 727, DE 1982 
Faço- saber que o Senado Federal aprovou, no.s termos do art. 

42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇAO .N .o , DE 1982 

Autoriza o G<>verno do Estado de Minas Gerais a ele
var em Cr$ 6.359.985.826,47 (seis bilhões, trezentos e cin
qüenta e nove milhões, nov~centos e oitenta e cinco mil, 
oitocentos e vinte e seis cruzeiros e quarenta. e sete centa~ 
vos) o montante de sua dívida consolidada.. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 Ê o Governo do Estado de Milla.S Gerais autorizado a 

eleva.r, temporar:ta,mente, o parâmetro fixado pelo item IV do art. 
2.0 da Resolução n.0 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pela de 
n.O 93, de 11 de autubro de 1976, ambas do Senado Federal a fim 
de que possa emlt!r 5. 738;661 (cinco milhões, setecentas é trinta 
e.--olto lílil, seiscentas e sessenta e uma Obrigações do Te'sburo do 
Estado de Minas Gerais - ORTM, Tlpo Reaj'U!!tável, equiva
lentes a Cr$ 6.359.985.826.47 (seis bllhõea, trezentos e cinqUenta 
e nove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil~ oitocento.s e vin
te e seis cruzeiros e quarenta e sete centavos), considerado o valor 
nominal do título de C~$ 1.108,27 (hum mil, cento e oito cruzei
ros e vinte .sete centavos), vigente em agosto/81, destinados ao 
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financiamento de Programas de Saneamento, de Energia ElHrica 
e fle Transportes, naquele Estado,. obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brr~_il':ntl. respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta ResoluçM on~ em vigor na data de sua pu
bllcação. 

PARECER N' 728, DE 1982 

Comissão de Redação 

Redação final do ProJeto de Resolução n.0 188, de 1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A- Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 

n.o 188, de 1981, que autoriza o Governo do Estado de São Pat~o 
a contratar operação dé. crédito no valor de C:$ 1.435.641.087,00 
(um bilhão, quatrocentos e trinta_ e cin;co_ milhões. seiscentos e: 
quarenta e um mil e oitenta e .sete cruzelOOS). 

Sala das Comissões, 14 de setembro 0.~ __ 1982. - J:aão Cahnon, 
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - M)oacyr Dana. 

ANEXO AO PARECER N.O 728, DE 1982 
Faço saber que o Senado Faderal aprovou, nos term9s J.o art. 

42, inciso VI, ·àa Consti_tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.O , P:E 1982 
Auturiza o. Governo do Estado C!e São Paul9 a contraR 

tar operação de crédito no va.lor·de Cr$ 1.43:5.6_.41.087,~0 
(um bilhão, quatrocentos e trinta e cinco milb.oes, seis
centos e quarenta e um mil e oitenta e sete cruz~iros~. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1,0 É o Governo d_o Esl,ado de São Paulo, nos termos do 

art. 2.0 da Resolução n.O 93, de ).1 de outubro de 1976, do Senado 
Federal autorizado a contrn.tar uma operação ·de crédito no_ valo:r 
de Cr$ '1.435.641.087,00 (um bilhão, quatrocentos e trlnta e cinco 
milhões, seiscentos e_ quarenta e um mH e oitenta e sete cru~ei!'os), 
correspondentes a 2.373 .. 392 UPCs, considerado o yalor nomlnnl da 
UPO d<> Cr$ 6ü4,89 ;($elsc>ntos e. q11atro Cl·uzeiros e o.ite!lt<t.e nove 
centavo~),· vigente em jillho/80, jtintó ao- Ba~co. 9-e Desenvo~vl
mento .do Estado de São Paulo S.A., este 1;1-a qualia~de de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habita:ção - BNH, destinado a 
a porte de recursos ao Programa -de. Controle da Poluição IndUstrial 
- PROCOP, a- s;erem aplicados. -principalmen_teN na Região Metro
politana de São Paulo, obedecidas as C()ndiçoes admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor_ na data de sua pu
·blicação. 

l'"lllECER N' 729, DE i982 

Redação final do Projeto de Resolução n.O 218, de 1981. 
Rela to r: Senador Moacyr I) alia 

A Comissão apresenta a redaç:ão final do Projeto de Re..:jolução 
n.o 218, de 1981, que autoriza. o G<lverna do Estado de W.:nas Gerais 
a elevar em Cr$ 988.603.!;70,49 (novecentos e oitenta e oito mi
lhões, seiscentos e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros e qua
renta e n_ove c_entavos) o montante de sua divida consolldada in
terna. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 19823 - .João Calmon7 
Presidente - Moacyr Dalla, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N.0 729, DE 1982 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da COnstituição, e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.O , de 1982 
Autoriza o Governa do Estado de Minas Gerais a ele

var em Cr$ 988.603.570,49 (novecentos e oitenta e oito mi
lhões, seiscentos e três mil, quinhentoS e setenta- cruZcl.
ros e quarenta e nove centavos), o montante de sua díviR da coiiEiõlidã.da-.-- -------------- ----------- ----- ------

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 l!: o Governo do Estado de Minas Gerais autorlaado a 

elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo item rv do art. 
2.0 da Resolução n.o 62, de 28 de outubro de 1975, al~rada:" pela de 
n.O 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim 
de"que possa emltir'l.197.103 (um· milhão, cento e noventa e sete 
mil, cento e três) Obrigações do TesouTQ do Estado de Mina.s Qe, 

rals- ORTM--'- Tipo Reajustável, equivalente a Cr$ 988.603.570,49 
(novecentos e oitenta e oito milhões, seiscentos e três mil, qui
nhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove cel:ltavos), conside
rado o valor nominal da ORTM de Cr$ 825,88 (oitoCentos e vinte e 
cinco cruzeiro.s e o_itenta e três centavos), vigente em março/81, des
t..inados ao financiamento de Programas de Transporte Rodoviário, 
Energia· Elétrica, Administração ~ Planejamento Governamental, 
naquele Estado, obedecidas as condições actmitldas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respect)vo processo. 

Art. 2~o Esta Resolução entre ~m vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER "i' 730, DE 1982 

-"~~dação final do Projeto de Resolução n.O 72, de 1982. 
Relator: Senador Moacyr D.alla 

_A __ Conrtssão apresenta _a redação fi:p.al do Prçieto d.e Reso
lução n.O 72, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal ·de Gua
rapari (ES) a elevar em Or$ 309.072.881,25 (trezentos e nove mi
lhões, setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um cruzeiros e vinte 
e cinco centavos) o montante de sua divida consolidada interna. 

Sala das Comissões. 14 de setembro de 1982. - .João Calmon, 
Pres;ct.ente _:_ Moacyr Dalla, Relato_r - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO-PARECER N.O 730, DE 1982 

Faço saber que o Senado Fedei-ai aprovou, nos termos do art . 
42, inciso v:::_r. da Constituição, ·e eil, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.O , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado 
do Espírito Santo, a elevar em Cr$ 309.072.881,25 (trezen
tos e noVe__mjJl!_ii_es, setenta e dois mil, oitocentos e oitenta 
e um cruzeiros e vinte e cinco centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

o S.enado Fede1·al resolve: 
.Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Guarapari; Estado do 

Espírito Santo, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 
de outubro da 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o mon
tante de sua divida consolidada em Cr$ 309.072.881,25 (l;rezent<Js 
e nove .milhõe~ s~te!lta e.~ll> q.ill.,çlf.cdeentos . .ll otté,riía,!l..JIDl cru• 
O>e.iros e vinte· e êlnco centa\ii)iJ,'·eiíl'raspondefitês a 249.375. <4uc 
zento.s e quarenta. e nove mn, trezentas e serenta e cinco) ~C~ 
con.sid.erado o valor nO!l'llnal da UPC. de Cr$ 1.239,39 (um mil, 
duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vi.:. 
gente em outubro/81, a fim de que possa contratar operação de 
crédito de igual valor junto ao Bane<> do Estado do 1!:splrito Santo 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinada à execução do Projeto CURA na 
"Area Piloto", daquele Municfpio, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
bllcação. 

PARECER No 731, OE 1982 

"(Da COmissão de RedaçãoJ 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 273; de 1981. 
Relator: Senador Saldanha D_erzi 

&COmissão apresenta a redação final do Projet<> de Resolução 
n.0 273, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo 
(SP) a elevar em Cr$ 4.182.160.ooo;oo (quatro bilhões, cento e oi
tenta e dols milhões, cento e sessenta mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1982 .. - . .João Calmon, 
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Moacyr Dalla. 

ANEXO AO PARJ!iOER N.0 73"1, DE 1982 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos t.=rmos do art. 

4:2, inciso VI, da Oonstitulç_ão, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.O- , DE 1982"" 

Autoriza a Prefeitura l'tlwúcipal de São Paulo, Estado 
de São Paulo, a elevar em Cr$ 4.182.160.000,00 (quatro 
bilhões, cento e oitenta e dois milhões, cento e sessenta 
mil cruzeiros) o montante de sua divida conso-lidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 l!: a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São 

Paulo, nos tennos do art. 2.0 dã ResoluÇão n.O 93, de 11 de outubro 
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de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevâr o montante de 
sua divida consolidada em Cr$ 4.182.160.000,00 (quatro bilhões, 
cento e oitenta e dois milhões, cento e seo&nta mil cruzeiros), 
correspo:D.detites a.4·:.ouo·:ooo _lqu:í~i;'ol:ri,ilhõ!)s)'da ~s; co'1-Slderado 
o \'alor nominal da. UPC dê'Cl.'$'1.0'45154 (Um mll, qUar>nta e .. cfl1Cll 
cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em jun:l:lo/84 
a fim de que possa contratar um empréstimo de lgua!l \'alar junto 
a.o Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qual!dade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à 
Implantação do Programa Mun!c!pai de Saneamento .e controle 
de inundações, naquela Capital, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

A';!. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na dat,L ·de sua pu
blioaçao. 

I'AREC'ER N• 732, DE 1982 

Comissão de Redaçã.o 

Redaçã.o final do Projeto de IResolu~ n.• 91, de 1982. 

Relator: Seriador Saldanha Del'Zi. 

A COml.sSão ,.presenta a redação final do Projeto da Resolução 
n.o 91, de 1002, que autoriza a Prefeitura Municipal de Sousa (P'B) 
a elevar em Cr$ 57.600.000,00 (cinqüenta. e sete milhões e seis
centos mll cruzeirOS) o montante de sua divida consolidada in-· 
terna. 

Sala das COmissões, 14 de setembro de 11182. - J'oão ca.tmon, 
P~esidente - Saldanha. Derzl, Relator - Mo"Cyr Dalla. 

AiNIEX:O AO P~ N.O 732, DE 1982 
Faço saber que o .Senado Federal aprovou, nos termos do -art. 

42, inciso VI, da Oonstltu!ção, e eu, , Presidente, 
promulgo a segnlnte 

íR.ESOLUÇAO N.0 ' DiE 1982 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sousa, Estado da 

Paraíba, a elevar ent· Cr$ 57. 600.000,00 ( clnqüenta e sete 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de 1SU3- dí
vida qonsolidada. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 1.0 !ii a Prefeiturá Municipal de Sousa, 111tado da. Pa.

raiba, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubro 
de· 1976, do Senado F1ederal, aJUtorizada a elevar o montante de 
wa dívida consolidada em Cr$ 57.600.000,00 (cínqüenta e sete mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros), correspondentes a &5.614,107 UPCs, 
considerado o valor nominal da UPC d" C'r$ 877,ll6 (oitocentos e 
""tenta e sete cruzeiros e oitenta e. seis centavos), vigente em aw!l 
de 1981, a fim de que possa contratar um empréstimo de !guru 
valor junto ao Bance> do Nordeste do Brasil S.A., este ·na qual!
dade de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste 
- E'OND'URBANO, destinado à construção de um terinlna.I rodo
viário na sede daquele Munlciplo, e>bedecidas as condições admi
tidas peto Banco Centrai do Bras11 no respectivo processo. 

Nt. 2.0 iE:.sta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

PARECER N' 733, DE 1982 

Redação final do Projeto de 1Reso1nçã.o n. o 123, de 1982. 

Relator: Senador Moacyr Dalla. 

A COmissão apresenta a red!>.çãO final do Projeto de Resolução 
n.o 123, de 1982, que autoriza a Prefeitura MUulc!pal d'e Uberlàn
dla (MG) a elevar em Cr$ 2.168.900.500,00 (doLo bilhões, cento e 
sessenta e oito m!lhões, novecentos e trinta e dois m!I e quinhentos 
cruzeiros)• o montante de sua dív!d:;t consolidada intera. 

Sala das Oomissões, 14 de setembro de 1982. - João Calmon, 
Presidente - Moa.cyr Dalla, Rela to r - Saldanha. DerzJ. 

~ AO PARECER N.o 730, DiE 1982 
Fa~ saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 

42, tnclso VI, da COnstituição, e eu, , Plresidi>nte, 
promulgo a seguinte 

iEIJESO[,UÇAO N.o , DiE 1982 
Autoriza. a. iPrefeitura iMunicipai de Uberlândia, Es

tado de !Minas rGera..is, a .elevar em ~$ 2.168.932.500,00 
(dois ·bilhões, cento e sessenta {e oito /ll1ilb.ÕeS, :novecentos 
e trinta •·dois mil e quinhentos eruzeir<ls) o :montante de. 
sua dívida consolidada.. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 :1!: a Prefeitura Municipal de Uberlãndla, Estado de 

:Minas- Gerais, nos tennos d'o art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 

de outubro de ll\76, do ·Senado Fede~al, autorizada a elevar o mon'
tante de sua divida conso1!dada em Cr$ 2.168.1<32.~,00 (dois bi
lhões, cento e sessenta e o!to milhões, novecentos e trinta e dois 
Jmll e quinhentos cruze!ro.sJ, corre\spondentes a 1.75D.QOO (um 
mf.l:hã.o. setecentos e cinqUenta mil) UPCs, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um m!l, duzentos e trinta e nove. 
cruzeiros e trinta e nove c,entavos), vigente em outubro/81 a fim 
de que possa contratar operações de crédito no valor globaí acima 
mencionado junto à C'a!xa Econôan!ca do Estado de Minas Gerais 
esta ,a qualidade de agente financeiro do Banco Nacional c>a Ha~ 
b!taçoo- BNiH, destinadas à construção de 5.000 (cinco m!l) uni
dades ha.bit:wionais de Interesse social e à execução das obras de 
infra-estrptura wbana necessárias, naquele Município, obedecidas 
~~?oes admitidas pelo Banct> oentrai do Brasll no respectivo 

. Art. 2.0 iE:.sta · Resolução entra em >igor na data de sua pu
blicação. 

PARECER N' 7~4. DE 1982 

Red.ação final do Projeto de Resolução n. 0 30, de 1982. 

Relator: Senador Saldanha. Derzi 

_ A ComLssão apresenta a redaç~ final do Projeto de Resolu
çoo, n.o 30, de 1982, qu·e autoriza a Prefeitura Mun!c!pal de Ara
guama (GO~ a elevar em Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqüenta 
e nove milhoes, seiscentos e tlinta e oito mil, oitocentos e qua
renta e um cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada 
interna. · 

Sala das Oomlssões, 14 de setembro de 1982. ~ Joio Calmon, 
Presidente - Saldanha Der:oi, Relator - Moacyr Dalla. 

ANEXO AO PARlllaER N.0 734, DE 1982 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína, Eçta
do de ·Goiás, a elevar em Cr$ 159.638.841,00 (cento e cín
qüenta e nove milhões, se~centos e trinta e oitt> mll, oito
"centos e quarenta e um cruzeiros), o montante de sua 
dívida c_onsolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Araguina Estado de 

Goiás, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de '11 de outu
bro de 1976, do Senado Federal, autorizada a. elevar o montante 
de sua divida consolidada em Cr$ 159.638.841,00 (cento e clnqüenta 
e nove !nllhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e qua
renta e um cruzeiros), correspondentes a 181.850 (cento e oitenta 
e um m!l, oitocentas e cinqüenta) UPCs, considerado o valor no
minal da UPC de C'l.'$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzei
ros e oitenta e seis centavos), vigente em abrll/81, a f!m de que 
possa contratar um empréstimo de Igual valor junto à. Caixa Eco
nôm!ca Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, dest1nado à Implantação do Pro
jeto OUR;\. - COmunidade Urbana para Recuperação Acelerada, 
na área do. Neblina, naquele Mun!c!p!o, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco oentrai do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.0 .Esta Resolução enua em vigor na data de sua pu-
bi!cação. · 

I'ARF.CER No 735, DF. !982 

Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n.• 15, de 1982. 
Relator: Senador Moacyr Dali a 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolu

ção n.O 15, de 1982, que autoriza a_ Prefeitura Municipal de Jua
ze!ro <BA), a elevar em Cr$ 522.77U.OOO,OO (quinhentos e vinte e 
dois milhões, setecentos e setenta mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. ' 

Sala das Comissões, 14 de setembrO de 1982. - João Calmon, 
Presidente - Moacyr Dalla, Relator - Saldanha Derzi. 

• 

• 
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ANEXO AO PA'fl.IDCER N.0 73-5, DE 1982 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 

art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presidente, 
prOmulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura n!unicipid de Juazeiro, Estado 
da Bahia, a elevar em Cr$ 522.770.000,00 (quinhentos e 
vinte e dois milhões, setecentos e setenta níil cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 . É. a Prefeitura Municipal de Juazelro Estado da 
Eahia, n_os terma.s do art. 2.0 da Resolução n,o S3, de'n de outu
bro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante 
de sua dívida oonsolidada em Cr$ 522.770.000,00 (quinhentos e 
vinte e dois milhões, se.tecentos e setenta mil cruzeirOs), corres
pondentes a 500.000 (qu_inhentas mil) UPCs, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzei
ros e cinqUenta e quatro centavos), vigente em julho/81 a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor j'~nto â.o 
Banco de Desenvolvimento do Estado da. Bah!a S.A., este na qua
lidade de agente financeiro do ·Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinado à implantação do Programa CURA/PILOTO na
quele Milllicípio, obedecidas as condições admitidas pelo :Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

PARF:CER N• 736, DE 1982 

Comissão de Redaçiio 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 14, de 1982. 

Rela. to r: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 

n.O 141 de 19821 que autoriza a Prefeitura Municipal de Jactara 
(MT) a elevar em Cr$ 36G.OOO.OOO,OO <treoontos. e sessenta milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida c:on.soÜdada Interna: 

Sala da.s Comissões, 14 de .setembro de 1982. - .João Calmon, 
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Moacyr J;Jalla. 

ANEXO AO PA!RECER N,0 736, DE 1982 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 

42, inciso VI
1 

-da Constituição, e eu, , Presidente, 
promulgo a· seguinte 

RESOLUÇAO N.O E 1982 

Antorba a. Prefeitura Muniéipai de laciara, Estado de 
Mato Grosso, " elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e 
sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua- dívida. 
consolidaila. 

O Senado Federal resolve: 
Ait. 1.0 lt a Prefeitura MUnicipal de Jaclara, Estado de Ma..to 

Grosso, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante 
de sua divida consolidada em Cr$ 360. OOÓ . 000,00 ·(trezentos e ses
senta milhões de cruzeiros), correspondentes a 344.319,6817 1JPCs, 
con.siderado o valor nominal da UP!C de Cr$ 1.045,54 (um mil, 
quarenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigen
te em julho/81, a fim de que possa con-tratar um empréstimo de 
igual valor junto ao Banco do Estado de Mato Grosso SA., este 
na qualidade de àgente financeiro do Banco Nacional da 'Habi
tação - BNH, destinado à implantação do Projeto CURA-Piloto, 
naquele Municipio, obedecidas as oondições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER N• 737, DE 1982 

Comissão de Redação 

RedaA;áo final do Projeto de Resolução n.~ 33, de 198Z. 

Relator: Senador Saldanha. Derzi 
A Cqm!ssão apresenta a redação final, do Projeto de !R.eso

Jução n.0 33, de 1982, que autoriza a Prefe!tur'a :Munlclpa~- <!e Itap!ra 

(SP) a elevar em ~ 29.745.360,00 (vinte e nove mllnàeS, sete
centos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 14 de sefembro de 1982. - loão Caknon, 
Presidente - S!Lldanha Derzi, Relator - Moaey Dana. 

ANEXO AO PARECER N.0 737, DE 1982 
Fa(IO saber que o senado Federal aprovou, nos termos do 

art. 42, inciso VI, da Con.stituição, e eu, , Presidente 
promulgo a """'ln te 

RESOLUÇiAO N.0 , DE 1982 
Autoriza a Prefeitura. Mu.!liCipal de Itapira, Ji.lotado 

de. S~ Paulo, a eleva.r em Cr$ 29. 745.36ll,OO (vinte e nove 
milhoes, setecentos e quarenat e cinco mil, tr""entos e 
sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida conaotrdlula. 

O 5ena(lo Federal resolve: -
Art. 1.0 :e: a Prefeitura Munill!pal de Itaplra, Estado de São 

Paul!>, noo 'termoa do art. 2.o da ReSOlução n.o 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de 
sua divida considada em Cr$ 29.745.360,00 (vinte e nove milhões, 
setecentos e quarenta e_ cinco mil,. trezentos e sessenta cruzeiros) 
corr.espondentes a 24.000 (vinte e quatro mil) UPCs, considerad.Ó 
o valor nominal da UPC de 1.239,39 (um mil duzentos e trinta 
e ·nove e.ru2eiros e trinta e nove centa'vo.s), vige'nte em outubro/81, 
a :fim de que possa contratar um empréstimo de igual valm; junto 
à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, des
tinado à execução de obras de infra-estrutura no Conjunto :Ha.oi
tacional "General Euclides Figueiredo" - Programa FrNC naquele 
Municlpio, obedecidas as con<!lçõe.o admitidas pelo Banoo Centraol 
do Brasil no respectivo proceosoo,. 

Art. 2.0 Esta Resoiução entra: em vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER N• 738, DE 1982 

Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resoluçjí.o n.O 2811, de 
1981. 

Relator: Sen&dor Moacy Dana 
A Comissão apresentá a redação final do Projeto de-Resolução 

n.o 280, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Ho
l'izonte C:MIGJ a elevar em Cr$ 3.511.440.00000 (três bilhões, qui
nhentos. e onze milhões, quatrocentos e quares.1ta mil cruzeiros) o 
montante de sua divida consoliaada interna. 

Sala da.s Comissões, a de setembro de 1982: - loão Calmou, 
Presidente - Moacyr Dalla, Relator --Saldanha Derzi. 

ANiEX.O. AO PA!REC'ER N.0 738, DE 1982 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1982 
Autoriza a Prefeitura -Municipal- de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 3. 511.440.000,00 
(três bilhões, quinhentos e. onze milhões, quatrocentos e 
quarenta mil cruzeiros) o montante de· sua dívida oonso
lidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura MuniCipal de Belo Horizonte, Estado 

de Minas Gerais, nos termos do art. ~.o da Resolução n~o 93, de 
n de outubro de 1976, do senado Federal, autorizada a elevar o 
montante de .sua divida consolidada em Cr$ 3.511.440.000,00 (três 
bilhões, qufuhentos e onze milhões, quatrocentos e quarenta mil 
cru~iros), correspondentes a 4. 000.000 UPCs, considerado o valor 
nommal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocento.s e setenta e sete cru
zeiros e o! tenta e seis centavos)~ :vigente em abrll/81, a fim de 
que possa contratar empréstimo.s no valor global acima mencio
nado, junt-o às seguintes instituições finanoei:ras: Banco de ore-:. 
dito Real de .Min""' Gerais S.A.: Cr§ 1.786.72o.ooo,oo (um bilhão, 
setecentos e mnquen:a _e cinco milhoes, setecehtos e vinte mil cnt
ze!ros; Calxa Econôm!ca do Estado ae M!na.s Gerais: Cr$ .. ··-
877.860.000,00 (oitocentos e setenta e sete milhões, oitocentos e 
sessenta mil cruzeiros); e, Banoo de Desenvolvimento de Minas 
Gerais: Cr$ 877.860.000,00 (oitocentos e setenta .e sete milhões 
o!to:centos e .sessenta mil cruzeiros), todo.s na qualidade de agen~ 
tes fmanceJ.ros do Banco Nacional da Habitação - BNH, dest!~ 
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nados à aplicaçao no subprograma FIDREN - financiamento e/ou 
re:fmanclatnent-o para L'Ilplantação ou melhoria ·de sistemas de 
drenagem que visem ao controle de inundações .em áreas urbanas 
naquela cidade, obedecidas as condições admitida.s pelo BancÓ 
Central do Bras!! no respectivo processo. · · 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER N• 739, DE 1982 

Comissão de Redação 

Redação final 4o Projeto de Resolução n. 0 8, de 1982. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Coml.ssão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
I;l.O 8, de 1982, que autoriza o Governo ao Estado d-e São Paulo a 
elevar em Cr$ 2.022.956.612,82 (dois bilhões, vinte e do!s mll.hões, 
nOvecentos e clnqüenta e seis mil, .seiscentos e doze cruzeiros e 
oi:t.enta e dois centavos) o montante de sua dívida·· c-onsolidada 
interna. 

sala das Comissões, 14 de setembro de 1982. - -Joio Cabnon, 
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Moacyr Dalla, 

ANEXO AO PMl.ECER N.0 739, DE 1982 

Faço saber que o Senado. Fede·r.al aprovou, .nos termos do 
art. 42, inciso VI, da constituição .. e eu, ............ , Presidente, 
promulgo a seguinte 

!R.ESOLUçAO N.O , DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar 
em Cr$ 2.022.9"5."6.612,82 (dois bilhõ~, vinte e dois milhões, 
novecentos e cinqüenta e -Seis mil, seiscentos e doze cruzei
ros e oitenta e dois centavos) o montante de sua díviü'a. 
consolidada. 

O Senado Federal ra.solve: 
Art. 1.0 É o Governo do Estact._o .de S.ã._o .. PaulO, nos termos âo 

ar:t. 2.0 da Resolução n.0 93, de .11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizado a elevar o r,:;ontanta de sua dívida CO!l?Olidad.q.. 
em Cr$ 2:022 .. 956.612,82 (dois ~Jilhõ~s. vinta e ··dois milhões,. nove
centos e· cinqüenta e. seis mil, seiscentos e doze cruzeiros e oitenta 
e dois centavosJ. correspondentes a S.M4.338 (tr.ê;;; ·milhõ::s, tre
zentas e quarenta e qus.tro mil, trezentas e trinta e oito UPCs, 
considerado o valor nominal da UP"C de CrS 6G4,89 (seiscentos e 
quatro cruzei:os ,e oitenta e nove centavos), vigente en;t julho/80, 
a fim de que possa contratar um empré&ttmo de igual Valor jun"t9 
à Cil.lxa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da. Habitação - BNH, 
destinado à construção de escOla$ de 1.0 O.rau ~ núcleos da 
OECAP, INOCOOI' e COHAB's, naquel€ Estado, obedecidas .. as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no re.spect1vo pro
cesso. 

Art. 2.0 ·Esta ·Resolução entra em vigor na d,aJta de sua pu
blicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1"'-Secrctário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 187, DE 1982 

Senhor Presidente; 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do.Rcgimento 

Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n• 94, de 1982, (n' 6.016/82, na 
Casa de Origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o valor 
da retribuição dos cargos que especifica, constantes do Anexo I do Decreto
lei n• 1.902, de 22 de dezembro de 1981. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1982 . ..,...-José Lins- Humberto Lu
cena. 

REQUERIMENTO N• 188, DE 1982 

Senhor Presidente; 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento 

Interno, para o Projeto de Lei da Câmiira it~>.93, de 1982 (ri9 6.246(8"1; na Casa 
de origem), que prorroga, por 2 (dois) anos, a validade d.o concurso de. Fiscais 
de Tributos Federais. -

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1982. ~José Lins- Humbàto Lu
cena. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os requerimentos que vêm 
de ser lidos serão apreciados após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

- O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discurssão, em turno único, da redação final (oferecida pela 
Comissão de Redaçào em seu parecer n~> 699, de 1982), da emenda 
do Senado ao Projeto dé Lei da Câmara n• 8, de 1982 (n' 4.741/81, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que concede pensão especial vitalícia à viúva do Doutor Gratu
liano da Costa Brito, e dá outras providências. 

Erp discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo- quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente 

aprovada, noS terinos Regimentais. 
A matêria vai à Câmara dos Deputados. 

E a seguinte a redaçãó final aprovada 

Redaçiio final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n9 8, de 1982 (n9 4.741/81, na Casa de origem), que concede a pensão 
especial vitalícia à viúva do Doutor Gratuliano da Costa Brito, e dá 
outras providências. 

EMENDA No I 

(Corresponde à Emenda n9 I, de Plenário) 

Dê-se ao art. }9 a seguinte redação, suprimindo-se o seu parágrafo único: 

-·"Art. }9 Ê.. concedida pensão especial vitalícia, mensal, nova
lor equív.alente a 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo vigente no 
País, à viúva do Doutor Gratuliano _d.a Costa Brito." 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 2: 

Discussão, em.turno únicO, da redâÇão final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu parecer n9 695, de 1982), do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 43, de 1981 (n9 105/81, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do Acordo sobre Turismo concluído en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março .de 1981. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a. diSC!J.SSão, a redação final é considerada definitivamente 

aprovada, nos termos do a"rt. 3.59 do Regimento Interno. 
O projeto vai à promulgação. 

E a seguifui a redciçàó final aprovada 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n<? 43, de 1981 
(n<? 105/81, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e· eu, Presidente do Senãdo Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• , DE 1982 

Aprova o texto do Acordo sobre Turismo concluido entre o Gm·er
no da República Federatira do Brasil e o Gm•erno da República da Co
lômbia, em Bogotá, a 12 de março de 198/. 

Art. }9 É aprovado o texto do Acordo sobre Turismo concluído entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de ·1981. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 2~> Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi

cação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 3: 
Discussão, em turno único, da Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do 

Senado n' 187, de 1979 (n' 2.834, de 1980, na Câmara dos Deputados), de au· 
toria do Senador Aloysio Chaves, que revoga o§ J<? do artigo 899, o artigo 
902 e seus parágrafos, e modifica a redação da alínea .. r, do inciso I do artigo 
702, da alínea '~b" dQ artigo 894, da alínea "a" do artigo 896, da Consoli-

• 

• 

• 
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dação das Leis do Trabalho, bem como do artigo 9~> da Lei n<? 5.584, de 26 de 
junho de 1970, tendo ~ 

PARECERES CONTRÃRIOS, sob nosd 643 e 644, de 1982, das comis-
sões: 

- de Constituição e Justiça; e 
- de Legislação Social. 
A Presidência esclarece ao Plenário que a emenda da Câmara foi encami

nhada ao Senado sob a forma de substitutivo integral a:o projeto. No entanto, 
a Presidência irá submetê-lo ao Plenário como sünp1eS emeti.da aditiva, uma 
vez que a mesma apenas acrescenta parágrafo único ao art. 9"' do projeto ori
ginalmente aprovado por este Ple~ário. 

Em discussão a emenda. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA O SEGUINTE 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SE
RÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Encerrada a discussão, 
passamos à votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam a emenda queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Rejeitada. 
Rejeitada a emenda, o projeto vai à sa_nç_à_o. 

t a seg~[nte a emenda rejeitada 

EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 187, DE 1979 

(N9 2.834/80, riã Câmara dos Deputados) 

Revoga o§ J9 do art. 899, o art. 902 e seus parágrafos, e modifi
ca a redação da alínea "f" do inciso I do art. 702, da alínea "b" do 
art. 894, da alínea "a" do art. 896, da Consolidacão das Leis do Tra· 
balho, bem como do art. 99 da Lei n9 5.584, de 26 de junho de 1970. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Ficam revOgadas as disposições .contidas no§ 39 do art. 899 e no 

art. 902 e seus parágrafos, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Art. 29 A alínea .. r, do incisO I do art. 7_02, a alínea .. b" do art. 894 e a 
alínea "a" do art. 896, da Consolidação das Leis do Trabalho, passam a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 702 ....................... ~ ..................... . 
1- ................................................ . 

f) estabelecer súmulas de jurisprudência uniforme, na forma 
prescrita no Regimento Interno. 

Art. 894 ·------------------·-··~~---------------· ....... 
a) .............................. ··~ --~-~----------. 
b) das decisões das Turmas contrárias à letra de lei federal, ou 

que divergirem entre si, ou da decisão proferida pelo Tribunal Ple
no, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula 
de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 896 .............. _ ... ----- ....... -- .......... -- .. 
a) derem ao mesmo dispositivo legal interpretação diversa da 

que lhe houver dado o mesmo ou outro Tribuna! Regional, através 
do Pleno ou de Turmas, ou_9 Tribunal Superior do Trabalho, em 
sua composição plena, salvo se a decisão recorrida estiver em conso
nância com súmula de jurisprudência uniforme deste." 

Art. 39 O art. 99 da Lei n9 5.584. de 26 de junho de_l_970, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

.. Art. 99 No Tribunal Superior do Trabalho, quando o pedi
do do recorrente contrariar súmula de jurisprUdência uniforme des
te Tribunal, já compendiada, poderá o Relator negar prosseguimen
to ao recurso, indicando a correspondente súmula. 

Parágrafo único. A parte prejudicada poderá interpor agravo 
desde que à espécie n-ãó-Se aplique a súmula de juríspnidência uni
forme deste Tribunal, já compendiada, citada pelo· Relator." 

Art, 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

E o seguinte o jJrojeco ~ue vai à sanção: 

Redação final, do Projeto de Lei do Senado n9 187, de 1979. 

Revoga o § 3? do artigo.89~. o artigo 902 e seus parágrafos, e mo
difica a redação da alfnea "f' do inciso I do artigo 702, da a/(nea "b" 
do artigo 894, da al(nea "a" do artigo 896, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, bem como do artigo 9? da Lei n? 5.584, de 26 de junho de 
/970. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I 9 Ficam revogadas as disposições contidas no§ 39 do art. 899 e no 
art. 902 e seus parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n' 5.452, de I• de maio de 1943. _ 

Art. 211 A alineafâo inciso I do artigo 702-. a alínea b do art. 894 e a alí
nea a do art. 896 da_ Consolidação das Leis do Trabalho, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 702 .................... _ ........... _ .......... .. 
J- ............................................... .. 

1J estabelecer súmulas de_ jurisprudência uniforme, na forma 
preScfila no Regimento Interno." 

"Art. 894 ...................... __ .................... . 
b) das decisões das_ Turmas contrárias à letra de lei federal, ou 

qu_e divergirem entre si, ou da deciSão Proferida pelo TribUnal Ple
no, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula 
de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho." 

"Art. 896 ............... ~---~- ....................... .. 

a) derem ao mesmo dispositivo legal interpretação diversa da 
que lhe houver dado o mesmo ou outro Tribunal Regional, através 
do Pleno ou de Turmas, ou o Tribunal Superior do Trabalho, em 
sua composição Plena, salvo se a decisão recorrida estiver em conso
nância com_ súmula de jurisprudência uniforme deste." 

Art. 39 _O art. 99 da Lei n9 5.584, de 26 de junho de 1970, passa a vigorar 
com a seguinte redação: -

"Art. 99 N_o_ Tribunal Superjor do Trabª_lho, quando o pedido _fio re
corrente contrariar súmul;:t de jurisprudência uniforme deste Tribunal já com
pendiada, poderá o Relator negar prosseguimento ao recurso, indicando a 
correspondente sú~ula." 

Árt. 49 Esta Lef enira eni- vigor na data ·da- Sua publicação. 
Art. 59 Revogam-:_se as disposições em coritrário. 

O SR. ~RESIDENTE (Jatbas Passarinho)- ltem4:~ 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 
72, de 1982 (n' 4.999/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado da Paraíba _e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 578 e 579, de 1982, das 
Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
...-. de Finanças. 

Discussão do projeto, em primeiro turno. 
De acordo com o dispostO no inciso II, alínea '"b", do aft~ 32~ Combina

do com o art. 328 do Regimento Interno, a matéria depende, para a sua apro
vação, do voto favorável da maioria da composição da Casa. Tendo havido~ 
no entanto, acordo entre as lideranças, a Presidência irá submeter a matéria 
ao Plenário, ~~lo p~ocesso_ simb_ólic~:L 

Em votação o projeto . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, para o segundo turno 

regimental. 

P. o seguinte o projeto apr(Jvado. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 72, de 1982 

(N• 4.999/81, na Casa de origem) 
De iniciativa do _Tribunal Superior Eleitoral 

Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado da Paraíba e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do_ Tribu

nal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba, os cargos constantes do Anexo 
a esta lei. 

Parãgrafo Unico. Para os cargos de que trata este artigo só se nomearão 
servidores cujos deveres, direitos e vantagens sejam os definidos em estatu~o 
próprio, na forma do art. Id9 da Constituição Federal. 

Art. 211 OS füriCiO.riáriOSTederaiS, estaduais e muniápãiS, pertencentes- a 
outros _órgãos da Administração Públíca e eleitoral do Estado da Paraíba, po
derão concorrer à transposição ou à transformaçãO dos respectivos cargos do 
Quadro Permanente do Tribunal. 

Art. 39 As despesas decorrentes do disposto nesta lei correrão à conta 
das dotações orçamentárias própri"as do Tribunal Regional Eleitoral do Esta
do da Paraíba ou de outras para esse fim destinadas. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 511 Revogam-se as disposições- em corrttârios. 

ANEXO À LEI N• , DE DE DE 1982 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO- ESTADO DA PARAIBA 

Cargos Criados (art. I') 

GRUPO: OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR 

Cargos Categoria FunCional 

Médico 
Contador 

Classe Código 

A TRE-NS-901 
A TRE-NS-924 

GRUPO: SERVIÇOS AUXILIARES(*) 

Cargos Categoria Funcional Classe Código 

Agente Administrativo E TRE-SA-801 
2 Agente Administrativo c TRE-SA-801 
2 Agente Administrativo B TRE-SA-801 
4 Agente Administrãtivo A TRE-SA-801 
2 Datilógrafo E TRE-NM-802 
6 Dafilógrafo B TRE-NM-802 
7 Datilógrafo A TRE-NM-802 

GRUPO: ARTESANATO 

Cargos Categoria Funcional Classe Código 

-Artífice-

Referência 

NS-11 
NS-5 

Referência 

NM-30 
NM-25 
NM-21 
NM-17 
NM-21 
NM-17 
NM-9 

Referência 

Artífice de Eletricidade 
e Comunicações .TRFART-703 NM-7 

GRUPO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA 

Classe Código Refnência 

Motorista Oficial E TRE-TP-1201 NM-14 
2 Motorista Oficial B TRE-TP-1201 NM-9 
2 Motorista Oficial A TRE-TP-1201 NM-7 

Agente de Portaria E TRE-TP-1202 NM-11 
4 Agente de Portaria B TRE-TP-1202 NM-6 
4 Agente de Portaria A TRE-TP-1202 NM-1 

(*) Para a Secretaria do TRE e Zonas Eleitorais da Capital 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 5: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Re~ 
lações Exteriores sobre a Mensagem n• 163, de 1982 (n' 328/82, na 
origem), _de 9 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senho.r Paulo Guilherme Vilas-Boas Castro, Ministro de Segunda 
Classe, na Carreira de Diploma~a. para exercer a função de Embai
xador. do Brasil junto à República Unida dos Camarões. 

Item 6: 

Discussão; em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n<? 164, de 1982 (nO? 331/81, na origem), de 16 de 
ãgo~to do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo da Costa Franco, Minis~ 
tro de segunda Chlsse, da carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia. 

Item 7: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n'Igl, ae 1982 (n' 361/82, mi origem), de 26 de 
agOsto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
-à deliberação do Senado a esc.olha do Senhor Mário Gibson Alves Barboza, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte. 

As matérias constantes dos itens 5 a 7 da pauta da presente sessão, nos 
termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas 
em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionãrios as providências necessárias, a fim de que 
seja respeitado o dispositivo regimenta.!. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 41 minutos e volta a ser 
publicada às 18 horas e 47 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã reaberta a sessão. 
Em conseqüência da falta de quorum verificada na apreciação das ma

térias examinadas na sessão secreta, ficam prejudicados os Requerimentos n<?s 
187 e 188, de urgência, lidos no Expediente. 

O SR. PRESIDENTE-(Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca o 
Senado Fede_ral, para uma sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às lO 
horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo N9 32, de 
1980 (n° 68/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
Previdência Social concluídO Sobre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina, em Brasília, a 20 de agosto de 
1980, tendo 

PARECERES, sob n•s 674, 675 e 676, de 1982, das Comissões: 
-De Constituição e Justiça, (exame solicitado em plenário ouvido o Mi

nistério da Previdência e Assistência Social); favorável; e 
- De Relações Exteriores e de Legislação Social, favoráveis. 

2 

Discussão, em turllo único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 32, de 
198L(n• 110/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Anexo 
IV (Seguros) ao Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre, adotada 
pelo X Reunião de Ministros de Obras Públicas e Transportes dos Países do 
Cone Sul, realiZada erri Brasília, no período de 13 a I7 de outubro de 1980, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 649 e 650, de 1982 das Comissões: 
De Relações Exteriores, favorável~ e 
De Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 2favorâvel, com emen

das que apresenta de n<?s 1 e 2-CT. 

3 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n'~ 163, de 1982 (nO? 328/82, na origem), de 9 de agos
to do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à de
liberação do Senado a escolha do Senador Paulo Guilherme Vilas--Boas Cas-

• 

• 

• 
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tro, MiniStro de 2~' Classe, da Carreira d_e Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República Unida dos Camarões. 

4 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n' 164, de 1982 (n' 33lj82, na origem), de 16 de 
agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo da Costa Franco, Minis
tro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia. 

5 

Discuss~o, cm turno único do Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a 1\-!cnsagem nq 181, de 1982 (nc:> 361/82, na origem), de 26 de agosto 
do corrente anü, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado i:l escolha do Senhor Mário Gibson Alves Barboza, Minis
tro de Primeira Classe, na Carreira de Diplomata para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino Unido da_ Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarin_ho)- Está encerrada ,a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I 8 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO, 
NA SESSÀO DE /3(9(82 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALMIR PINTO (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Mais uma vez temos a lamentar, nesta Casa, o fãlecimento de um políti
co, de um homem que, em vida, foi um cérebro atuante, um homem que sou
be ter uma orientação política adequada a seu sratus de verdadeiro gaUcho, de 
homem dos pampas. Surpresa para nós todos a notícia do trágico desapareci
mento do Deputado Lidovino Fanton. Aliás, o conheci bem. Às vezes, em 
sessões do Congresso Nacional, quando S. Ex', presente ao plenário, conver
sava com ele sobre a política gaúcha. Ele, um homem que havia ingressado na 
política nacional sob a orientação do grande Getúlio Vargas, teve no PTB o 
partido que achava ideal para se afirmar como político. 

Era o cérebro jurídico do partido, e uma coisa curiosa~ há pouco tempo, 
valendo-se dos seus conhecimentos jurídicos e de emérito perquiridor das coi
sas da política, descobriu na Constituição que todo partido polítiCo poderia 
dispor de uma hora, na televisão, para que _o Presidente do Partido lesse a 
programação da sua agremiação partidária. 

Foi assim que Leonel Brizola ocupou por l hora os canais da televisão, 
talvez o único Presidente dos cinco atuais partidos que aproveitou essa desco
berta de Lidovino Fanton. Fanton foi um estudioso da ciência jurídica e 
dedicou-se a uma política de alto porte, o que lhe assegurou reeleger-se, su
cessivas vezes, pelo Rio Grande do Sul, seu Estado natal. Ingressou na políti
ca em 1947, na ala jovem do PTB, do Rio Graride. Oepois, _ _çom a modifi
cação dos partidos, entraria no MDB, e, posteriormente, iria para o PDT de 
Leonel Brizola. Reelegeu-se três vezes consecu_tivas Deputado Estadual e ou
tras tantas para a Câmara Federal. Para o pleito eleitoral que se avizinha, a 

imprensa gaúcha noticiava que ele teria a sua reeleição assegurada em 1982. 
Mas, infelizmente, acometido de uma doença nervosa, pela estafa a que esta
va submetido, teve que ser internado na Casa de Saúde em Porto Alegre, e 
chegando ao desenlace que todos nós lamentamos. 

Sr. Presidente, neste instante, depois que ouvimos as palavras do Líder 
do PMDB, o nobre Senador Humberto Lucena, pranteando o_ _ _desapareci
rnento daquele ilustre representante do Rio Grande do Sul, na Câmara Fede
ral, mo'destamente, de uma maneira muito sentida, faço, em nome do Partido 
Social Democrático, este breve necrológio que traduz, na verdade, o nosso 
sentimento e o nosso pesar pelo falecimento de tão querido e ilustre compa
nheiro. 

Estas nossas palavras, Sr. Presidente, são para que a Casa expresse ao 
Governador do Rio Gr:ailde do Sul, ao Presidente do PDT gaúcho, ao povo -· 
gaúcho e à família do pranteado extinto as nossas sentidas condolências . 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

ATA DA 9• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 1982 

Publicada no DCN - Seção II - de 28-8-82) 

RETIFICAÇÀO 

Na página 3119, no-cabeçalho da reunião, 

Onde se lê: 

ATA DA 8• REUNIÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 1982 

Leia-Se: 

ATA DA 9• REUNIÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 1982 

ATA DA 10• REUNIÃO, REALIZADA EM 3 DE SETEMBRO DE 1982 

Publicada no DCN - Seção II - de 4-9-82 

Retificaçào 

Na página 3225, no- cabeçalho da reunião, 

Onde se lê: 

ATA DA 9• REUNIÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 1982 

Leia-se: 

ATA DA 10• REUNIÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 1982 

ATA DA II' REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 1982 

Publicada no DCN - Seção II - de 7-9-82) 

Retificaçào 

Na página 3335, no cabeçalho da reunião, 

Onde se lê: 

ATA DA 10• REUNIÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1982 

Leia-se: 

ATA DA II• REUNIÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1982 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVII- N• 125 QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 1982 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 

Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

art. 

DECRETO LEGISLATIVO N• 83, DE 1982 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.927, de 17 de fevereiro de 1982, que "altera a redação do§ 3• do art. 1• do 
Decreto-lei n' 1.798, de 24 de julho de 1980, introduzido pelo Decreto-lei n• 1.880, de 27 de agosto de 1981". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.927, de 17 de fevereiro de 1982, que "altera a redação do§ 3• do 
I• do Decreto-lei n• 1.798, de 24 de julho de 1980, introdUzido pelo Decreto-lei n• 1.880, de 27 de agosto de 1981". 

Senado Federal, 15 de setembro de 1982. - Senador Jarbas Passarinho. Presidente. 

SENADO FEDERAL 

Façd sabe-r que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 26, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Pã.ulo, a contratar uma operação de empréstimo 
externo no valor de US% 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos), destinada a implementação de 
obras da linha Leste-Oeste do Metropolitano de São Paulo. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo no valor de US$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente 
em outras moedas~ de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação dO Ministério -da Fazenda e do Banco 
Central do Brasil, destinada a possibilitar a implementação de obras da linha Leste-Oeste do Metropolitano de São Paulo, atra
vés de aumento de capital da Companhia do Metropolitano de São Paulo - M ETRÔ. 

Art. 2• A operação realizar·se·á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério ~da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do item II do art. ]o do Decreto n' 74,.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda,p disposto na Lei Muni.cipal n• 9.462, de 26 de abril 
de 1982, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de setembro. de 1982,,- Senador.Jarbas Passarinho, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federãl aprovou, nos termos do art. 42, incisCdV, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 27, DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar opera~ões de empréstimo externo no valor global de USS 
150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares americanos) destinadas a projetos de saneamento básico e a in
vestimentos na Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÓ. 

Art. I' Ê o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, com a garantia da União, operações de emprésti
mo externo no valor global deUS$ 150,000,000.00 (cento e cinqUenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente em ou
tras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do ·Minístério da Fazenda: e do Banco Cen
tral do Brasil, compreendendo duas parcelas, sendo uma deUS$ 60,000,000.00 (sessenta milhoes de dólares americanos) ct'éstina
da ao Fundo Estadual de Águas e Esgotos-'- F AE, do Estado de São Paulo, a ser aplicada em projetas de saneamento básico, a 
cargo da Companhia de Saneamento Básico do Estado -de São Paulo - SABESP, e outra de US$ 90,000,000.00 (noventa mi
lhões de dólares americanos), para atender o Plano de Investimentos da Companhia do Metropolitano de São Paulo - ME-
TRO, mediante subscrição de ações no aumento úe capital da referida companhia. . 

Art. 2• A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do item II do art. I• do Decreto n•74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da execução da política económíco-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n9 8.279, de 20 de abril 
de 1982, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de setembro de 1982.- Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do__art. 42,- inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 28, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 319.360.800,00 (trezentos 
e dezenove milhões, trezentos e sessenta mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução no 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 319.360.800,00 (trezentos e dezeriove milhões, trezentos e 
sessenta mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar uma operação de crédito 
de igual valor junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do FundodeApoio ao Desenvolvimento So
cial- FAS, destinada à construção de postos de assistência médico-social, naquele Município, obeaecidas as condições admiti-
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. · 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de setembro de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e· eu, Jafbas Passàrinho, 
Presidente, promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO N• 29, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia, Estado de Goiás, a elevar em CrS 7.279.000,00 (sete milhões, du
zentos e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1• Ê a Prefeitura Municipal de Alexânia, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstímo de igual valor junto à Caixa EConômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à construção de 
galerias pluviais, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 15 de setembro de 1982. ~ Senador Jarbas Passarinho~ Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, .rarbas Passarinho;· 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 30, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril, Estado do Ceará, a elevar em Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, qui
nhentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• f: a Prefeitura Municipal de Tamboril, Estado do Ceará, nos termos do art. 2' da Resolução n• 93, de II de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzei-

• 
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• 
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ros) o montante de sua dívida consolidad!l, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de 10 
(dez) unidades escolares de 2 (duas) salas cada uma, na zona rural do Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. -

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data .de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de setembro de 1982.--Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço saber que o Senado Eederal aprovou, nos termos do art. 42, iilciSo VI, da Constituição, e eu Jarbas Passarinho, 
PreSidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 31, DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a elevar em Cr$ 25.239.000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e 
nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado do Ceará, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Se
nado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 25.239.000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e nove-mil cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à CaLxa Econômica Federal, me
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação de Centro So
cial Urbano do tipo "B" no Distrito de Maracanaú, Município de Maranguape, naquele Estado, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de setembro de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do ar!. 42, inciso IV, da Constituição, e eu Jarbas Passarinho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 32, DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar operação de empréstimo externo no valor de Uf 
100,000,000-00 (cem milhões de dólares americanos) destinada ao Programa Rodoviário do Estado-

Art. 1• É o Governo do Estado.de Mato Grosso autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo e1<terno no valor de US$ 1_00,000,000.00 (cem milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, 
de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, a 
ser utilizado no Programa Rodoviário _do Estado, _relativo à ligação entre Tangará da Serra e a Mineração São Francisco. 

Art. 29 A operação realizar-se-á n-os termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do item II do art. 1' do Decreto n• 74.]57, de 6 deiunhode 1974, obe_cleçidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da e1<ecução da política econômico-fínanceira dó Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n•4.338, de 31 de agosto 
de 198_1, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em_vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de setembro de 1982. - Senador Jarbas Passwinho, Presidente .. 

Faço saber que o Senado Feder:al aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituiçãõ, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 33, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itajibá, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 57-881.000,00 (cinqüenta e sete 
milhões, oitocentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1 • É a Prefeitura l\1uriicípal de ltajibã, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 57.881.000,00 (cinqilenta e setemilhões, oitocentos e oitenta e um 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à 
construção e equipamento de um Centro de Abastecimento, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de setembro de 1982. -Senador Jarbas Passarinho. Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da ConstituíÇão, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presídente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 34, DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar operação de empréstimo externo no valor de USS 
12,122,200.00 (doze milhões, cento e vinte e dois mil e duzentos dólares americanOs) destinada a liquidar os compro
missos da dívida externa. 

Art. I' É o Governo do Estado do Espírito Santo autorizado a contratar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo rio valor deUS$ 12,122,200.00 (doze milhões, cento e vinte e dois mil e duzentos dólares americanos) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto~agrupo firiiuiciador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda 
e do Banco Central do Brasil, para ser utilizada exclusivamente na liqUidação dos compromissos da dívida _externa relativa ao 
exercício de 1981. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições créditícias da operação a ser efetuado pelo Miniseêrio da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter· 
mos do item II do art. I' do Decreto n' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da execuçãO_ da política econômico-fin-an:ceifa do Governo Ft:deral, e, ainda, o disposto na Lei" Estadual n9 3.404, de 5 de maio de 
1981. 

Art. 3' Esta Resolução entra em vigor da data de sua Publicação. 
Senado Federal, 15 de setembro de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 133• SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 1982 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Requerimentos 

- N~' 189/82, de urgêncía, para o Projeto de Lei da Câmara n9 94/82, 
que altera o valor da retrib_uição dos c_argos que especifica, constantes do 
Anexo l do Decreto·lei n• 1.902, de 22 de dezembro de 1981. 

- N~' 190/82, de urgência~ para o Projeto de Lei da Câmara n"' 93/82, 
que prorroga por dois_ anos_ a validade do_ concurso de fiscal de tributos fe
derais. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 32/80 (n• 68/80, ria Câmara -dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Previdência Social concluí~_ 
do entre o Governo da República Federativa do. Brasil e o Governo- da 
República Argentina, em Brasília, a 20 de agosto de 198_0. AprOvado. Ã 
Comissão -de Redação. -

-Projeto de Decreto Legislativo n' 32/81 (n' 110781; na Câmara~ 
dos Deputados). que aprova o texto do Anixo IV (SegurOs) ao-Convf:nià 
sobre Transportes Internacional Terrestre, adotados.pela X Reunião de 
MiniStros de ·abras Públicas e Transp-ortes dos Países do .Cone Sul, realí
zada em Brasília, no período de 13 a 17 de outubro de 1980. Aprovado. Â 
Comissão de RCâação. 

-Mensagem n' 163/82 (n• 328/82, na origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República subniete à deli~ 
beração do Senado a escolha do Sr. Paulo Guilherme Vilas-Boas Castro, 
Ministro de 2' Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à RePública Unida dos Camai'ões. Apfe
ciação adiada por falta de quorum. 

-Mensagem n' 164/82 (n' 331/82, na origem), de 16 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Sr. Paulo da Costa Franco, MiriiStro·de 
Segunda Classe, da Carreira de DiPlomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia. Apreciação adfada por 
falta de quorum. 

-Mensagem n• 181j82 (n' 361/82, na origem), de 26 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deli~ 
beração do Senado a escola do Senhor Mário -Gibson Alves Barboza, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 

de Embaixador do Brasil junto ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlan~ 
da do Norte. Aprecia~ão adiada por falta de quorum. 

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

- Prejudicí~lidade dos Requerimentos n's 189 e 190, de 1982, lidos 
no Expediente. 

1.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PAULO BROSSARD- Retificando noticiãrio do jor· 
na[ "O Globo", a respeito_dos conceitos emitidos por S. Ex' na sessão de 
ontem, do Senado Federal, quando teceu críticas ao documentário intitu
lado "Joã9 Brasileiro", levado ao ar pela Rede Globo de Televisão. 

SENADOR JOSE L!NS- Considerações sobre o pronunciamento 
de seu antecessor na tribuna. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES· 
SÃO. ENCERRAMENTO. 
-··- .. -· . ·-·-

tos: 

2- ATA DA 134' S]!:SSAU; EM 15 DE SETEMBRO DE 1982 

2.1- ABERTURA 

22- EXPEDIENTE 

:2.2.1 - Ofícios do Sr. 1 "'-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes proje-

-Projeto de Lei da Câmara n' !03/82 (n' 137 j79, na Casa de ori· 
gem), que altera o art. 2Q da Lei_ n"' 6.168, de 9 de dezembro de 1974, que 
crioU o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial- F AS, e o art. 39 do 
Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969, que instituiu a Loteria Esporti
va Federal. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 104/82 (n' 2.004/79, na Casa de ori
gem), que modifica a re:dação do art. 19 da Lei n'i' 4.281, de 8 de novembro 
de 1963, que institui abono especial, em caráter permanente, para aposen
tados da previdência social. 

2.2.2 ....... Leitura de projeto_s 

- Projeto de Lei do Senado nc;o 174/82, de autoria da Sr• Senadora 
Dulce Braga, que modifica dispositivo da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que institui o FGTS. 
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-Projeto de Lei do Senado n"' 175/82, de autoria da Sr• Senadora 
Dulce Braga, que dá nova rcdação_ ao art. 59, da Lei n9 3.999, de 15 de de
zembro de 1961, reajustando o salário mínimo dos médicos e cirurgiões
dentistas. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 176/82, de autoria c!a Srf' Senadora 
Dulce Braga, que dá nova redação a dispositivo do art. 89, da Lei n9 .5.107, 
de 13 de_ setembro de 1966- Fundo de Garantia do Te_mpo de Serviço. 

- Projeto de Lei do Senado n9 177/82, de autoria da Sr• Senadora 
Dulce Braga, que introduz alteração na legislação Orgânica-da Previdên
cia Social (Lei n' 3.807, de 26 de. agosto de 1960). 

-Projeto de Lei do Senado n9 178/82. de_ autoria da Sr_• Senad_ora 
Dulce Braga, que introduz alteração na Lei Orgânica da Previdência So
cial, dispondo sobre aposentadoria especial aos portadores de deficiência 
física. 

- Projeto de Lei do Senado n9 179/82, de autq_ria da Sr' pulce Bra
ga, que altera dispositivo do Código de Processo Civil. 

-Projeto de Lei do Senad_o n9 180/82, de autoria da Sr• S~nadora 
Dulce Braga, que suprime dispositivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 
1960 (Lei Orgânica da Previdência Social). 

2.2.3 - Ofício 

-Do Prcstdente do Grupo Brasileiro-da União Interparlamentar, 
comunicando a constituição da Delegação do Senado Federal à 69• Con
ferência lnterparlamentar, a realizar-se em Roma de 13 a 22 do corrente 
mês. 

2.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR LUJZ CÁ VALCANTE- Processo inflacionârio no Go
verno João Figueiredo e o comprometimento pessoal de Sua Excelência 
no combate à inflação. 

SENADOR MOACYR DALLA- Visita do Presidente João Figuei
redo ao Estado do Espfrito Santo. 

SENADORA LAÉLIA DE ALCÂNTARA - Denúncia feita pela 
UNICEF a respeito da exploração do trabalho infantil no ~rasil. 

SENADOR HELV!DTO NUNES- Problemática da seca nordestina 
e, em especial, a do Piauí. Apelo ao Ministro Mári"o Andreazza em favor 
de trabalhadores flagelados, inscritos no programa de emergência do Go
verno. 

2.3- ORDEM Do- DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 101/81 (n' 3.702/80, na cisa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agráfí8- INCRA, a alienar, 
à Companhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lotes 11, 12, 13, 14, 15 
e 16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Colonização de Alta, 
mira, no Município de Prainha, no Estado do Pará. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução _n9 202/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Ceará a contratar empréstimo- exterrio, no valor de USS 
50,000,000.00 destinado ao II Plano de Metas Governamentais- PLA
MEG II- 79/83. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 232/81, que autoriza a Prefeitura Municí
pal de Betim a elevar em CrS 875.103.660,51 o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de_ quornm. 

-Projeto de Resolução n924lj81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Manaus a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 10,000,000.00 destinada a programação de investimentos naquele 
município. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'i' 245/81, que autoriza O Governo do Esta· 
do do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de USS 110,000,000.00 destinado ao programa de obras viãriase li
gações troncais daquele Estado. Votação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Resolução n9 107/82,-que autoriza a Prefeihua do Mu
nicípio de São-Paulo-a contratar empréstimo-externo, niYvalor de USS 

40,000,000.00 destinado ao programa de Investimentos urbanos. Votação 
adiada por falta de quornm. 

-PrOjeto de Resolução n9 114/82, que autoriza o Governo do Esta
do de Goiás a realizar operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 
50,000,000.00, destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Inte
grado~-Mineração e Infraestrutura Econômica, naquele Estado. Votação 
adiada por falta de quornm. 

- Pi-ojeto de ResolUção n'i'_l59j81, que autoriza o Governo do Esta~ 
do do Rio G-rande-do Sul-a eYevar em CrS- 342.652.400,00 o montante de 
sua divida consolidada. =Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n? 189/81, que autoriza o Goveino do Esta
do do Mato Grosso a realizar operação de empréstimo externo, no valor 
de US$ 70,000,000.00 destinado ao programa de rodovias alimentadoras 
do Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

- Proj~to de Resol~çào i19- 42/82, que autoriza _a Prefeitura Munici
pal de Dourados (MT) a elevàr em Cr$ 180.975.fOO,OO o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 52/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dourados (MT) a elevar em Cr$ 37.576.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação_ adiada por farta de quorum. 

~Projeto de Resolução n9 85/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cubatão (SP) a elevar em Cri 679.404.096,76 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por_falta de quornm. 

-Projeto de Resolução n9 110/81, que autoriZa ã. Prefeitura de São~ 
José dos Campos (SP) a elevar em Cri 1.097.338.207,68 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 112/81, que autoriza a Prefeitura da Es
tância Turística de Itu (SP) a elevar em Cr$ 443.100.000,00 o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 126/81, que autoriza a-Prefeit1:1~a Munici
pal de Alagoinhas (BA) a elevar em Cr$ 497.499.000,00 o montante de sua 
díVida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nº 127/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Sergipe a -elevar em Cr$ 270.959.000,00 o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 162/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Pernambuco a elevar em Cr$ 246.000.000,00 o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 223/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Sergipe à contratar empréstimo externo, no valor de USS 
10,000,000.00 destinado ao Programa de Investimentos do Estado. Vo
tação _a_diada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 263/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mara Rosa (GO) a elevar em Cr$ 19.241.600,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação a_diada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nº 85/82, que autoriza o Governo do Estado 
de Goiás a elevar em CrS 541.600,00 o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 131/82, que ailtõriza a Prefeitura Munici
tral de Ilhéus (BA) a elevar em CrS 218.U94.000,00 õ montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 187/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Sergipe à elevar em Cr$ 3.530501.163,00 o montante de sua dívida 
cot:~solid~da. Vqt~t~O_!~di_a~~ por falta de quorum. 

-Projeto de Re_s_olu_ção o'i' 199/81, que au(oriza a Prefeitura Munici
pal de Macapã (AP) a elevar em Cr$ 115.723.113,00 o montante de sua 
dívida consolidada. \'Qtação adfada Por falta de quorum. 

~Projeto de Resolução n9 239/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Caarapó (MT) a elevar em Cr$ 11.144.700,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 252/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maués (AM) a elevar em Cr$ 14.854.000,00 o montante de sua dívi
da consvlidada. Votação adiada por falta de quorum. 
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-Projeto de Resolução n'? 21/82, que autoriza_o GoVernO do Estado 
de Goiás a elevar em Cr$ 1.586.700.000,00 o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 23/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de !tuiutaba (MG) a elevar em Cr$ 424.489.240,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 56/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Nioaque (MS) a elevar em Cr$ 20.[94.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 101/81, que aUtoriza a Prefeitura Munici
pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ !30.213.939,45 o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 115/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo exte-rno, -no valor 
de USS 50,000,000.00 destinada a Programa de Investimentos do Estado. 
Votação adiada por falta_ de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 260/81, que autoriza o Governo do Esta
do de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo -externo, no-valor 
de USS 50,000,000.00 destinada ao Programa de investimentos para o e
xercício de 1982. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9170f81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Nova Russas (CE), a contratar emprésfimo no valor de Cr$ 
22.218.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e dezoito mil cruzeiros.) V o~ 
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o 
comerciá rio, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 329/80, de autoria do Senador Cunha 
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam
bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 164/81, de autoria do Senador Luiz 
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força 
Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 352/78, de autoria do Senador Accio
ly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 255/80, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositíVos à Lei n"' 5.480, de 10 de agosto de 
1968, disciplinando o pagamento do 139 salãrio -devido aos trabalhadores 
avulsosA Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 362/79, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de 
1979. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 40/81, que-autoriza a Prefeitura Muqici
pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 o montante de sua dívida 
consolidada. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do 
Requerimento n• 3Q9/8!. 

- Projeto de Lei do Senado n• 309(79, de autoria do Senador 
Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoriá contãbil, e dá 
outras providências. Discussão sobrestada em virtude da falta de quorum 
para votação do Requerimento n'T' 35/82. 

- Proje_to de Resolução n9 60/61, que autoriza o GoVerno do Estado 
do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 128.968.800,00, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovada. A promulgação. 

-Projeto de Resolução n"' 184/81, que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a elevar em Cr$ 309.810.000,00 o montante de sua dívida 
consolidada. Aprovada. A promulgação. 

-Projeto de Resolução n"' 240(81, q-ue autoriza a Prefeitura Munici
pal de Coxim, Estado de Mato Grosso _do Sul, a elevar em Cr$ 
12.356.000,00 o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. A pro
mulgação. 

-Projeto de Resolução n9 258/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Boca do Acre, Estado do Amazonas, a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 8.613.210,00. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto Q_e Resolução n"' 266/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Catanduva, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 39.300.000,00 o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Resolução n9 80/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Tocantinópolis, Estado de Goiãs, a elevar em Cr$ 43.371.328,00 o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovada. A promulgação. 

-Projeto de Resolução n9 95/82, que autoriza a Prefeitura Munici-
pal de Fortaleza, Estado do Ceará, a elevar em Cr$ 218.583.000,00 o mon
tante de sua dívida consolidada. Aprovada. A promulgação. 

-Projeto de Resolução n9 116/82, que autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo externo no valor de 
US$ 40,000,000.00 o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À 
promulgação. 

-Projeto de Resolução nll 128/82, que autoriza o Govern-o do Esta
do de Minas Gerais a elevar em Cr$ l.770.74l.l00,00 o montante de sua 
dívida consolídada. Aprovada:- Ã promulgação. 

-Projeto de Resolução n'? 130/82, que autoriza O-Governo do Esta-
-do de Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo externo no valor de 
US$ 60,000,000.00 destinado ao Programa Viário de Apoio à Produção 
Agrícola daquele Estado. Aprovada. A promulgação. 

-:--Projeto de Resolução n'? 149/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro a contratar operação de empréstimo externo, nova
lor de USS 162,000,000.00, destinado à Companhia do Metropolitano do 
Rio de Janeiro. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 73/82, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Poconê (MT) a elevar em Cr$ 138.164.974,38 o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

2.4- COMUNICAÇÕES DÀ PRESIDENCIA 

-Transferência -pari- as 19 horas da sessão conjunta anteriormente 
convocada para hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

-Convocação de sessão do Senado a realizar-se hoje, às 18 horas e 
30 minutos, cori1 Ordem do Dia que designa. 

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADORA DULCE BRAGA- Semana do Excepcional em reali
zação em Brasília, promovida pela Fundação Educacional do Distrito Fe
deral. 

SENADOR JOSE FRAGELU- Inobservância, pelo Poder Execu
tivo, de preceitos constitucionais que disciplinam a legislação de matéria 
tributária. 

2.6- COMUNICAÇÕES DA PRESIDENCIA 

-Cancelamento da sessão extraordinári_ã: do Senado, convocada 
para hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

-Antecipação, para- as 18 horas e 30 mii1utos, da sessão conjunta 
anteriormente transferida para as 19 horas de hoje. 

2.7- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA (continuação) 

SENADOR PAULO BORSSARD- Observações sobre os gastos 
das empresas estatais e sua participação na economia brasileira. 

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

3- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Aloysio Chaves, pronunciado na sessão de 14-9-82. 

4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 
N•s 32 a 37, de 1982 

5-ATAS DE COMISSÕES 

6~- MESA D!RETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSICÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

• 

• 

• 
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ATA DA 133~ SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 1982 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDI!:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E PASSOS PÓRTO 

ÀS 10 HORAS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENADORJ:S: 

Laélia de Alcântara - Eunice Michiles - Aloysio Chaves -- Jarbas 
Passarinho -o Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney
Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvidio Nunes-:-:- Almir Pinto -José 
Uns - Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena - Milton 
Cabral--:- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcant_e- _P_a~~9S Pôrto """":'" 
Lo manto Júnior- Luiz Viana- João Calmon- Moaçyr Dalla.--:- Amaral 
Peixoto- Hugo Ramos- Ãlano Barcelos- Dulce Braga- Benedito Fer
reira - Henrique Santillo - José Fragelli - Mendes Canale- Saldanha 
Derzi - Leite Chaves - Lenoir Vargas - Pau]q Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento deJ6 Srs. Senado_res. fia vendo número regjmet'l_tal, <!eclaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 189, DE 1982 

Senhor Presidente: 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alín~a- b_. __ QQ R~gimento 

Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n'i" 94, de 1982, que altera o valor da 
retribuição dos cargos que especifica, constanteS do anexo I do Decreto-Lei 
n' 1.902, de 22 de dezembro de 1981. 

Sala das SessõeS, 15 de setembro de 1982. -Jasé Lins- Saldanha Derzi. 

REQUERIMENTO N• 190, PEI982 

Senhor Presidente: 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento 

Interno, para o PrOjeto de Lei da Câmara n9 93, de 1982, que prorroga por 
dois anos a validade do concurso de_ fiscal de tributos federajs. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1982. -José Uns- Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os requerimentos lidos se
rão apreciados após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa·se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno úriico, do Proj~to de Decreto Legislativo 
n' 32, de 1980 (ri• 68/S<Y, ria Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Previdêncía Social concluído entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Ar
gentina, em Brasflia, a 20 de agosto de 1980, tendo 

PARECERES, sob n•s 674, 675 e 676, de 1982, das Comissões: 

- De Constituição e Justiça (exame solicitado em plenário -
ouvido o Ministério da Previdência e Assisténcia Social): favorável; 

- De Relações E.weriores e de Legislação Social. favoráveis. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação .. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1980 
(N• 68/80, na Casa de origem) 

Aprova o texto do Acordo de Previdência Social concluído entre o 
Governo dª_ RePubliCa Federativa do Brasil e o Governo da República 
Aigentina, em Brasília, a 20 de agosto de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo de Previdência Social concluí

do entre o _Govemo çl.a Repúblíca Feder~tiva_ do Br~sil e o Çoverno da Re
pública Argentina, em Brasília, a 20 de agosto de 1980. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRES!OENTE (Jarbas Passarinho) - 11~1]1 2: 

Discussão, em turno único;·do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 32, de 1981 (n9 ll0/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Anexo 1V (Seguros) ao Convênio sobre Transporte Inter
nacional Terrestre, adotado pela X Reunião de Ministros de Obras 
Públicas e Transportes dos Países do Cone Sul, realizada em 
Brasília, nÕ perfodo de I_j. a 17 de outubro de 1980~ tendo 

PARECERES, sob n•s 649 e 650, de 1982, das Comissões: 
- De Relações Exteriores, favorável; e 
- De Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável, 

Coin Emendas que apresenta de n9s I e 2-CT . 

- Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira dis_cuti~lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comis~ão de Redaçào. 

E o .seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1981 

(N• 110/81, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto -do Anexo IV (seguros) ao Convêfiio sobre Trans
porte Internacional Terrestre, adotado pela X Reunião de Ministros 
de Obras Públicas e Transportes dos Países do Cone Sul, realizada em 
Brasília, no período de 13 a 17 de outubro de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 q Fica aprovado o texto do Anexo IV (Seguros) ao Convênio 

sobre Transporte Internacional Terrestre, adotado pela X Reunião de Minis:. 
tros de Obras PúbJi_cas e. TraJ!.sportes dos Países do Cone Sul, realizada em 
arasília_, no- período de 13 a 17 de outubro de 1980. 

. Art. 29 Este Decreto_Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 3: 

Discussão, ~m rurno ~nicO,_ @_ P~r~cer da-_CumissãÕ de Re
lações Exteriores sobre a Mensageffi n9 163, de 1982 (n'? 328/82, na 
origem)., d~9 çle agoStq do -cor"rente ai1o, pda qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Paulo GUilherme Vilas-Boas Castro, Ministro de 2• Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a funçãO de Embaixador do 
Brasil junto à República Unida dos Camarões. 

item 4: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n9 164, de 1982 (n9 331/82, na 



3442 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se,ão II} Setembro de 1982 

origem), de 16 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Paulo da Costa Franco, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino da Tailândia. 

Item 5: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações sobre a Mensagem no 181, de 1982 (n' 361/82, na origem), de 
26 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do senado a 6scofha do- Senhor 
Mário Gibson Alves Barboza, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Reino Unido da Grã-B-retanha e Irlanda do Norte. 

As matérias conStantes dos itens 3 a 5 da pauta da presente sessão, nos 
termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas 
em sessão secreta. ~ 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias; a fim de-que 
seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às /0 horas e /0 minuto.~ e volta a ser 
pública às 10 horas e 20 minutos.} 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está reaberta a sessão. 

Em conseqaência da inexistência de quornm, verificada nas matérias 
aprecíada9'em sessão secreta, ficam prejudicados os Requerimentos n'?s 189 e 
190, de 1982, de urgência para os Projetos de Lei da Câmara n"'s 94, e 93, de 
1982, -lidos no_ Expediente. · 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs; Senadores: 

Não tenho o hábito de retificar notícias publicadas em jornais, porque 
sou o primeiro a compreender as dificUldades que, por vezes, tem um jornalis~ 
ta em apanhar a exata enunciação de um pensamento Ou a descrição de um 
fato. No entanto, O Globo, que é um jOrnal de vasta circulação- de circu
lação nacional- publica uma notícia, hoje, a respeito de uln debate hayido 
ontem, que me desgostou; porque isso contraria todos os meus princíPios e 
ainda constituiria uma quebra dos meus deveres parlamentares, .que eu 
timbro em observar, noticiando ou supostamente noticiando 6 que teria dito 
o Senador José Lins em resposta ao discurso que ontem prOferi, diSCurso no 
qual formulei as críticas mais duras a respeite>" de um programa de televisão 
passado na noite de sexta~feira, que diz o segUinte: 

"Considerou"- o Senador José Lins- "grOsseira a acusação 
de Brossard, no sentido de que o documentário só teria apresentado 
mentiras." 

Ora, os membros desta Casa,- que ontem estiveram na sessão da tarde, 
sabem que eu não diSse tal, nem direta, nem indiretamente, de modo, Sr. Pre
sidente, que era este o registro que eu queria fã.zer: essa notícia não é verda
deira. Neste sentido, vou passar um telegrama ao diretor do jornal, ao Dr. 
Roberto Marinho, lamentando que tal tenha sido publicado, porque este con
ceito não foi exarado por mim. Muito ao coritrário, tendo eu lido um trechO 

. do editorial de O Estado de S. Paulo, no qual dizia que aquele programa con
tinha verdades, meias-verdades e mentiras, fiz questão de, em toda a minha 
interVenção, naquilo que era. da minha autoria, fiz questão de dizer qu·e não 
utilizaria o vocábulo mais apropriado porque, ao longo da minha jã longa 
vida parlamentar, creio que nunca havia empregado aquele vocábulo, e não 
queria empregã-lo ainda naquele momento, como não empreguei. Mas, de 
qualquer sorte, o conceito a mim atribuído, que teria sido respondido, não fo-i 
exarado da tribuna. 

Era este o registro que eu queria que ficaSse õ6s Anafs~ Srs. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSE: LINS (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Ontem, o nobre Senador Paulo Brossard teceu comentários a respeito do 
filme-~'João- um brasileiro". 

Hoje S. Ex' repete o que ontem disse. s: Ex' não disse que considerava o 
filme mentiroso. Leu um comentário sobre isso. 

Presente, pela Liderança, cumpri o dever de responder ao nobre Senador 
pelo Rio Grande do Sul, a quem muito admiro e considero. 

S. Ex~ mereceu, hoje, do Correio Brazilieiise, uma nota de mais de meia 
coluna sobre o seu discurso._ Essa nota termina com a seguinte frase: 

..Em nome da Liderança do Governo, o V ice-Líder José Lins· 
tentou responder ao pronunciamento de Brossard, limitando-se a 
generalidades.". 

Eis aí a única referência que me faz o Correio Braziliense. 
Quanto ao comentário de O Estado de S. Paulo, leio a parte do meu dis

cUrSo, onde o apreciei: 

"Si:. Presidente, alegar que esse -documentário foi apresentado 
às vésperas do império da Lei Falcão não diz nada de novo. Não po~ 
deria ter sido depois - essa é a verdade que importa. Dizer que o 
documento-- e note-se que não me refiro aqui a pronunciamento 
pessoal do Senador Paulo Brossard- é feito de verdade, está bem; 
de Ineias verdades- sería tolerável, já que as interpretações variam. 
Mas, a palavra "m-entira" parece-me pesada, parece-me dura -e 
por que não dizer'?- grosseira." 

Este foi o comentário por mim feito. 
Quero deixar bem claro, Sr. Presidente, a alta consideração e o respeito 

que tenho pelos meus colegas e principalmente pela figura admirável de Paulo 
Brossard que, no seu dever de homem de Oposição, ocupou ontem a tribuna. 
Dentro porém, desse mesmo clima, dessa mesma disposição de respeito quero 
-que me seja reservado o direito de interpretar, a meu modo, sem ultrapassar 
os limites da decência e da verdade, o que dizem os jornais e o .que diz a Opo
sição: 

Ressalvo que o Senador Paulo Brossard tem razão quando faz referência 
à notícia de O Globo, que realmente não traduziu a veracidade do que aconte-
ceu. Nem foi aquele o meu pensamento. ~ -

Era o que tinha a dizer. ( lvf ui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo a tratar, 
designo para a sessão ordinária de hoje, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? lO I, de 1981 
(n"' 3. 702/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
-INCRA a alienar, à Companhia Agro-Industrial de Monte Ales-re, 9_s_lotes 
II, 12, 13, 14, 15 e 16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Colo
nização_ de Altamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 580 a 582, de 1982, das Comis-
sões: 

-de Agricultura; 
-de- Assuntos Regionais;- e 
-de Finanças. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 202, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nº 1.207, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar emprésti
mo externo, no valor de USS 50~000,()(X).00 (cinqüenta milhões de dólares 
norte-americanos), destinado ao II Plano de Metas Governamentais- PLA
M EG II - 79/83, tendo 

PARECER, sob n• 1.208, de 1981, da Comissão 
--.de Constituição e JUstiça, -pela constitucionalidade e juridicidade. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 232, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.306, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 
875.103._660,51 (oitocentos e setenta e cinco milhões, cento e três mil, seiscen
tos e sessenta cruzeiros e cinqüenta e um centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.307 e 1.308, de 1981, das Comissões: 
-de Constituiçàó e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

• 

• 

• 
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4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 241, de 1981 {apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças como Co-riCTusão de seu Parecer nº 1.345, 
de 1981), qu_e autoriza a P_refeitura_-MLJnicipal de Manaus a realizar operação 
de empré!>timo externo,- no valor de USS ro,ooo,ooo-:o-a~(dez milhões de dó la~ 
res norte-americanos), destinado a programação de investimentos naquele 
município, tendo 

PARECERES, sob nos 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridiçidade, com 

voto vencido do Seriador Hugo Ramos; e 
-de Municfpios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 245, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.386, 
de 1981), que autorlza o Governo do Estado_do Rio Grande Q_o Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor deUS$ JIQ,OOO,OOO.OO (cento e dez 
milhões de dólares norte-americanos) destinado ao programa de obras viárias 
e ligações trancais daquele Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.387, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e~ Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 107, de 1982 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nq 549, de 
1982), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a contratar em
préstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dóla
res norte-americanos), destinado ao programa de investimentos urbanos, ten
do 

PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador DírceU Cardoso; e 
-de Munidpios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução_n."' l_l4, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n~ 565, de 
1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiãs a reaji_zar 9peração de em~ 
préstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cfilqüenta rililhões de dóla
res), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mine
ração e Infra-estrutura Econômka, naQUele Estado, tendo 

PARECER, sob n• 566, de 1982, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e_juri~icidade. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 159, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nº. 951, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 342.652.400,0tfftrezentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e cin~ 
qüenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida-consoli~ 
dada, tendo 

PARECER, sob n• 952, de 1981. da Comissão 
- de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador _Hugo Ramos. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' l89,_de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seU Parecer nO? 1.153, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Mato Gross_o _a realizar ope~ 
ração de empréstimo externo, no valo_r deUS$ 70,000,00(f.OO(setenta milhões 
de dólares norte~americanos) destinado ao programa de rodovias alimenta
doras do Estado, tendo_ 

PARECER, sob n• 1.154, de 1981, da Comissão 
-de ConstitUição e Justiçci, pela constitucionalidade e juridicida,de. 

!O 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 42, de 1982 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 279, 
de 1982), que autoriza a Prefeihifa Municipal de Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 180.975.100,00 (cento e oitenta milhões novecentos e setenta e cincg mil e 
cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição -e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade: e 
-de Municipios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 52, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno cOnclusão de seu Parecer nº 311, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar cm 
Cr$ 37.576.000,00 (trinta e sete milhões, quinhentoS e setenta e seis mil cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 312 e 313, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Alunidpios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 85, de 1981 {apre~ 
sentado_ pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer n'? 488, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuba tão (SP) a elevar em 
CrS 679.404.096,76 (seiscentos e setenta e nOVe -milhões, ciuaffocentos c qua~ 
tro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos! o montante de sua 
dívida consolidada, teridõ 

PARECERES, sob n•s 489 e 490,~cfe 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; c 
-de /vfunicipios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? I 10, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n" 732, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos 
e trinüi e_ oito mil_, du?entos e_sete_cruzeiros e sessenta e oito centav_os) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sOb n•s 733 e 734, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

14 

Votação, em turno únicO; do Projeto de Resolução n'? 112, de I 98 I {apre~ 
sentado pela Comissão de Economi.a çomo co.nclusão :de seu Pare~er n"' 738, 
de 1981), que autoriza _a Prefeitura de Estâricia TuríStica de ltu (SP) a elevar 
em CrS 443.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e cem mil cru~ 
zeiros) o mont~nte de sua dívida .cgnsolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 739 e 740, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 126, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão c.ie seu Parecer n>;) 793, 
de 1981), que autoriza a.PrefeiÍ"ura Municipal de Alagoinhas (BA) a elevar cm 
Cr$ 497.499.000,00 {quatroCentos_ e noventa e sete Inilhões, quatrocentos e 
noventã e nove mil cruzeiros) o montante de ___ sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 794, 795, 1.348, 1.349 e 1.350, de 1981, das Co
missões: 

...:...·de Constituição -e Justiça, ]9 pronunciamento: pelã -cÕnstltuciorlalidade 
e juridicidade do projeto, com voto vencido do Senador HUgO RaffioS; 2P pro~ 
nunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade da emenda de plenário e 
da subemenda da Comissão de Economia, com voto vencido do. Senador 
Hugo Ramos; 

--de Munidpfos, ]!'pronUnciamento: favorável ao projeto~2P prónufrcia
mento: favorável à emenda de plenáríjo e à subemenda oferecida pela Cernis~ 
são--de Economia; e _ 

-de Economia, 2r> pronunciamento: favorável à emenda de PlenáriO com 
subemenda que; ªpresent_a. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'""27, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 796, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em 
Cr$ 270.959.000,00 (duzentos e setenta milhões, novecentos e cinqUenta e 
nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 
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PARECER, sob n' 797, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e- Justiça, pela Gonstitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução -nO? T62, de 1981 (ap-re~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 996, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
CrS 246.000.000,00 (âuzentoi e quareriúl e seis milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 997, de 1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela -constitucionalidade e juridicidade, com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. -

18 

Votação, em turno único, do Pi-ojeto de Resolução n9223, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parê:cer nO? 1.280, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe à Contratar emprésti
mo externo, no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte
americanos) destinado ao Programa de Investimentos do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.281, de 1981, da Comissão 
-de Constituição é Jilstlçd, pela con!\titucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto" de ResofuÇB.o n9 263, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia co-mo conclusão de seu Parecer n"' 1.443, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura M unici.Pal de Mar a Rosa (GO) a elevar 
em Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil e seis
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.444 e 1.445, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios~ favorâvel. 

20 

Votação, em turno--úniCo;" do Prõjetà de ResolUção n9 85,-de 1982 (apre~ 
sentado pela Coniissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 4-52, 
de 1982), que autoriza o GoVerno- do Estado de Goiãs a elev.ar em 
Cr$ 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões e seisCentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 453, de 1982, da Comissão: 
-de Constituição e Justiçil, pela cpnstitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Card.oso. -

21 

Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n913l, de 1982 (apre
sentado pela ComissãO de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 656, 
de 1982), que autOriZa a Prefeitura MUnicipal de Ilhéus (BA) a elevar em 
Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e quatro mil cru~ 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 657 e 658, de 1982, das Comissões: 
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munic[pios, favorâvel. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'?l87, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pare-cer n" 
1.106, de 1981), que autoriza o Governo do ~tado de Ser,gipe à_ele~ar em 
Cr$ 3.530.501.163,00-(três bilhões, quinhentoS e lrinta milhões, quinhentos e 
um mil, cento e sessenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' 1.107, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 199, de 19,81 (apre~ 
sentado pela Comissãõ de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.180, 

-de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapâ (AP) a elevar em 
Cr$ 115.723.113,00 (cento e quinze milhões, setecentos e ~inte e três mil, cen
to e treze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.181 o 1.182, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela con.stitucionafidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Munic{pios, favorável. 

24 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 239, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia corno conClusão de seu Parecer n'? 1.339, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caarapó (MS) a elevar em 
Cr$ 11.144.700,00 (onze milhões, cento e q!larenta e quatro mil e setecentos 
Cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.340 e 1.341, de 1981, das Comissôes: 
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

25 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 252, de 1981 (apre
sentado pela ComiSsãO de Economia- Como conclusão de seu Parecer n9 1.406, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maués (AM) a elevar em 
Cr$ 14.854.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e cinqüenta e quatro mil cru
zeiros) O montante -de sua dívida consolidada iendo 

PARECERES,. sob, n•s 1.407 e 1.408, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municíp.iõ"s, Tavorável. 

26 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 21, de 1982 (apre
sentado pela ComiSSão de Econorriia cõmõ conciusão de seu Parecer flç ii3, 
de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar em 
CrS 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e seis milhões e sete~ 
centos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 124, de 1982, da Comissão" 
-de Constituição ·e Justiça, pela cO"riStitucionalidade e juddicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu -Cardoso. - - --

27 

Votação, em iuino úriico, do Projeto de -ReSOh.iÇão ~9 23, de 1982 (3.pre~ 
sentado pela Comissão de EcOnomia como conCfUsão de seu Parecer n"' 132, 
de 1982, qUe autOriiã a pfeferttira Municipal de Ituiutaba (MG) a elevar em 
Cr$ 424.489.240,00 (_quatrocen~os e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oi
ierita e nove mil, duzentos e quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 133 a 134, de 1982, das Comissões: 
-de-ConStituiçãQ e "JUstiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
::_de Municípios, favorável. 

28 

Votação, em turno único, do Projeto. de Resolução n9 56~ de 1982 (apre
sentado pela Comissão de- Economia como conclusão de seu Parecer n<1 323, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal d·e Nioaque (MS) a elevar em 
Cr$ 20.194.000,00 (vinte-milhões; cento e noventa e quatro mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 324 e 325, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e JuStiça, Pela constituciOiialidade e juridicldade;e 
-de Municípios, favOrâvel. 

29 
Votação, em turno único-, do Projeto de Resolução n"'IOI, de 1981 (apre

sent,ado pela Comissão d~ Economia como çonclusão de seu Parecer nO? 675 
de 1981), que autoriza a Prçfeitura MuniCipal de- MaCi:"ió (AL) a elevar em 
Cr$ 130-:213.939,45 (cento e trinta 'milllões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e _quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de ConstituiçãO. /.iustiça, pela constituCionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

.-

• 

• 

• 
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30 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 115, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Fin_a_nÇas como ConcTUsão de seu Parecer n"' 763, de 
1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Santa Cátátina a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000:00{cinqüenta mi
lhões de dólares norte-ame_ricanos), destinada ao Programa de Investimentos 
do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 764, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade .e juridicidade. 

31 

Votação, em turno úniCO, do Projeto de Resolução n9 260, de _I98l (apre_
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de_ seu Parecer n"' I .43~, 
de 1981), que autoriza o Goveritó do Est.ado de Minas Gerais a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqüenta mi
lhões de dólares norte-americanos), destinada ao Programa de Investimentos 
para o exercício de 1982, tendo 

PARECER, sob n• 1.434, de 1981, da Comissão 
-de ConstituiÇão e JuStiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

32 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 170~-de 1981, (a
presentado pela Comissão- de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
1.037, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Russas (CE), a 
contratar empréstimo no valor de CrS 22.218.000,00 (vinte e dois milhões, 
duzentos e dezoito mil cruzeiros), tendO 

PARECERES, sob n•s !.038 e !.039, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JustiÇa, pela constituciOnalidade e juridic;idade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

33 

Votação, em prim-eiro túrno, do Projeto de Lei do Senado n9 U, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro _Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciãrio, na forma qUe eSpecifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

34 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 329, de 
1980; de autoria do Senador Cu-nha Lima, que mOdifica dispositívo da Con-
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s !.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade~ 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

35 

Votação, em primeiro tUino, do Projeto de Lei do Senado n"' 164, de 
1981, de autoria "do Senador Luiz.. Vl_a_n_a, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
-de Educação e Cultura, favorável ao Substitut1vo da Coinissão de 

ConstítUição- e Justiça. 

36 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Le• do Senado n"' 352~ de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de a_li
mentos, tendo 

PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitueionã.lidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

37 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson ·carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n"' 5.480, de IOde agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: ~de 
Constituição e Justiça, pela conStitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de_ Finanças, favorável. 

38 

Votação, em priirieíro turno, do Projeto de Lei do Senado nO? 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

- d_e Constiiuição ~ Justiça; 
~_de Legislação Social,· 
:........:. de Serviço Público Civil,· e 
--de Fin(inçai. 

39 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação ell_! seu Parecer n9 702, de) 982), de) Projeto de Resolução n"' 60, 
de 1981, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e o'ito milhões~ novecentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

40 

Discussão, em turno único, da Redação Fiilal (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n•704, de 1982), do Projeto de Resolução n• 184, 
de 1981, que autoriza 9 Governo do Estado de São Paulo a elevarr em Cr$ 
393.810.000,00 (trezentos e noventa e_três milhões, oitocentos e dez mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

41 

Discussão, em ti.irri6 úi1.ico, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n"' 707, de 1982), do Projeto de Resolução n"' 240, 
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a elevar em Cr$ l2.356..000,00'(doze milhões, trezentos e cin
qüenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

42 

Discussão, em turno único, da Redação Fii1al (oferecida pela ComiSsão 
de Reqação em seu Parecer n"' 70~, de 1982), do_ Projeto de Resolução n"' 258, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre, Estado do 
Amazonas, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 8.613.210,00 (oí~ 
to milhões, seiscentos c treze mil e- duzentos e dez cruzeiros). 

43 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 709, de 1982), do Projeto de Resolução n' 266, 
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

44 

Discussão, em turno -único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n"' 714, de 1982), do Projeto de Resolução n"' 8_0, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Estado de 
Goiás~ a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três milhões, trezentos e se
tenta e um mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

45 

Discussão~ em tUrno único; da Redaç_ão Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 716, de 1982), do Projeto de Resolução n"' 95, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Ceará, 
a elevar em Cr$ 218.583.000,00 (duzentos e dezoito milhões, quinhentos e oi
tenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
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46 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Coissão de 
Redação em seu Parecer n9 718, de 1982), do Projeto- de Resolução n9 116, dC 
1982, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta 
milhões de dólares americanos) destinado ao Programa Viário de Apoio à 
Produção Agrícola daquele Estado. 

47 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 719, de •1982), do Projeto de Resolução n<:' 128, 
de 1982, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 
1.770.741.100,00 (um bilhão, setecentos e setenta milhões, setecentos e qua
renta e um mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

48 

Discussão, ein turno único~ da Redação Final (oferecida pefa CoriliSsã6 
de Redação em seu Parecer n9 720, de 1982), do Projeto de Resolução n<? 130, 
de 1982, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contra
tar empréstimo externo no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta mílhões de 
dólares americanos) destinado -ao Programa Viãrio de Apoio à Produção 
Agrícola daquele Estado. 

49 

Discussão, em turno úníco, do Projeto de ReSolução n<? 40, de I9Er(ã:~ 
presentado pela Comissão de Economia como conch.isão de seu Parecer n'? 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitufa Municipal de Bdíril-(MG) a deVar e-m_ 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juriâicidade; e 
-de Municípios, favorável. 
(Dependendo da votação do RequeríffiefitOTI-·i309/8r;-áe autOria do Se

nador Dirceu Card_oso, de reexame da Comissão" de Constituição e Justiça.) 

50 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 149, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 907, 

de l9Sl). que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar 
operação de empréstimo externo, no valor de USS 162,000,000.00 (cento e 
sessenta e dois milhões de dólares), destinado à Companhia do Metropolita
Do rio Rio de Janeiro, tendo 

PARECER, sob n' 908, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza e Hugo Ramos. 

51 

DisCussão, em--tu-rno úliico, d()-Projeto -de Resolução n9 73~ de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 
385, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Poconê CMT) a elevar 
e_in Cr$ 138.164.974,38 (cento e trinta e oito milhõeS, ceri.to e sesSenta e quatro 
mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 386 e 387, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucion-afídade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

52 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, e dá outras providências, tendo 
PARECERES, sob n's 573 e 576, das Comissões: 

--de -constrtuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; 

-de Legislação Social, favorável; 
-de Serviço Público Civil, contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que apre-

senta. · -

(Dependendo da votação do Requerimento o<? 35/82, do Senador 
Gabriel Hermes, de adiamento da disçüssão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 35 minutos.) 

ATA DA 134~ SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinâria, da 46~ Legislatura 

PRESIDll:NCIA DOS SRS. PASSOS PÔRTO, ALMIR PINTO E LUIZ CAVALCANTE 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-Sl:-f'RESENTES OS SRS: 
SENADORES: 

Laélia de Alcântara - Eunice Michiles - Aloysio Chaves - Jarbas 
Passarinho -Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire- José Sarney
Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Jásé 
Uns- Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto _Lucena-:- Mil\on 
Cabral- Nilo Coelho- João LúciO- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto
Lomanto Júnior - João Calmon - Moacyr DaHa - Amaral Peixoto -
Ãlano Barcelos- Dulce Braga- Benedito Ferrei_r;a,- Henrique Santillo
José Fragelli- Saldanha Derzi- Leite Chaves- Lenoir Vargas ~-Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento_ de 33 Srs. SenadoresA Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus Iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. 1'~-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 103, DE 1982 
(N' 137/79, na Casa de origem) 

Altera o art. 2' da Lei n' 6.168, de 9 de dezembro de 1974, que 
criou o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, e o art. 39 
do Decreto~lei n9 594, de 27 de maio de 1969, que instituiu a Loteria 
Esportiva Federal. 

O Congresso N adónal decreta: 
Art. 19 _O_ art._2<?_da Lei n<? 6.168, de 9 de dezembrq_ de 19(_4, p~ssa a vi-

gorar com as seguintes alteraçõe~: __ _ 

"Art. 2' 

• 

• 

• 

• 
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I- a renda líquida da_Loteri_a Feder:_al e 90% (noventa por cen
to) da renda líquida da Loteria Esportiva, na forma da legislação es
pecífica em vigor; 

· · · ·§·3; · ·~0% (ci;~~;~~~;~)·d; ·,~~ó;·~í~~ici~ d·; í.~;~;i~·~;~;;i: 
va serão distribuídos aos municíPios de origem da receita respectiva, 
para aplicações em programas e projetas de caráter social e de de
senvolvimento da educação física e do esporte amador." 

Art. 29 O art. 31' do Decreto-lei n~' 594. de 27 de maio de 196_9, passa a 
vigorar acrescido da seguinte disposição: 

Lei: 

"Art. 3~' 

Parágrafo único. A terça parte do percentual de que trata a 
alínea b deste artigo será entregue aos -m-ünicfpioS de origem da re
ceita respectiva, para aplicação em programas e projetas de-caráter 
social e de desenvolvimento da educação física e-_do esporte ama
dor." 

Art. 3'? Esta lei entra_ e_m vigor na data .de sua publicação. 
Art. 4~' Revogam-se as dispos-ições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 6.168, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974 

Cria o Fundo de Apoio ao Desenvoh•imento Social- FAS. e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sa,nciono a seguinte 

Art. }9 É criado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado a dar apoio financeiro a programas e projetes de caráter so
cial, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades da estratégia de desenvol
vimento social dos Planos Nacionais de Desenvolvimento. 

Art._ 29 Constituem recursos do F AS: 
I - A renda líquida das loterias espóffiVa -e federal, na forma da legis

lação específica em· vigor; 

li - Recursos destacados para esse fim nos orçamentos operãcionais da 
Caixa Económica Federal; 

III - Recursos d_e_dgJações orçamentárias da União, estabelecidas 
anualmente em montantes que guardem relação di reta com as previsões de 
distribuição dos prêmios brutos das loterias, no respectivo exercício; 

IV - Outros recursos, de origem interna ou externa, inclusive prove
nientes de repasses ou financiamentos. 

§ I'? Ã Caixa Económica Federal, pela execução das tarefas pertinentes 
à exploração das loterias _esportiva e federal, cab~rá a _com_issã9 de 20% (vinte 
por cento) sobre a renda bruta respectiva. 

§ 29 Do percentu_al referido no parágrafo anterior, a Caixa Econômica 
Federal retirará o valor de,stinado à Comj_s~i\o de.Revenc;lcdq.re.s ~.d~!llaís des
pesas com os serviços lotéricos. __ 

DECRETO-LEI No 594, DE 27 DE MAIO DE 1969 

Institui a Loteria Esportil·a Federal, e dá outras proridéncias. 

Art. J9 A renda líquida obtida com a exploração da Loteria Esportiva 
Federal será, obrigatoriamente, destinada a aplicações de carâter assistencial, 
educacional e aprimoramento físico. e será distribULda de acotdo com_ progra
mação- expedida pelo Poder Executivo, observadas ·as segllfnles taxas: 

a) 40~ (quarenta por cento) para programas de assistência à famtlia, à 
infância e à adolescência, a cargo da Legião Brasileirã de Assistência; 

b) 30% (trinta por cento) para pro"g'rari1àS. de educação física c atividadcs 
esportivas; 

c) 30% (trinta por cento) para programas de alfabetização. 

(Às Comissões de Educação e Cultura_ e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 104, DE 1982 
(No 2.004/79, na Casa de origem) 

Modifica a reda~ão do art. }9 da Lei n"' 4.281, de 8 de novembro 
d~ 19~, q~~- "inst!tui abono especial, em caráter permanente, para 
aPosentados da Previdência Social". -- -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i"' O art. 19 da Lei n'? 4.281, de 8 de novembro de 1963, passa a vi

gorar com a seguinte. redação_: 

Leí: 

.. Art. }9 Fica criado um abono especial, em caráter perma
nente, pàrã -os aposentãdos e pensionistas dos Institutos de Aposen
tadoria e Pensões. 

§ l'? -o âbônô sêfá cálCúiâdO ·nã haSe de i;li (um dOze avos) 
do valor _do benefício correspondente a dezembro, por mês ou 
fração em que o aposentado ou pensionista tenha percebido o be
nefícios durante o ano. 

§ 2~' A importância a que se refere este artigo será paga ãté o 
dia quinze de janeiro do exercício seguinte ao vencido." 

Art. 2'? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~' ReVOgáin-se as- disPosições _em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI NO 4.28!, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1963 

Institui abono especial em caráter permanente para aposentados 
da Previdência Social. . -" · · 

O Presidente da República: 
Faço saber que o C.o_ngresso Nacional d~ç:_reta_ e _eu sanciono a seguinte 

Art. {9 Fica criado, em caráter permanente, para os aposentados e pen
sionistas do Instituto N<icional de Previdência Social (INPS), um abono espe
cial correspondente a l/12 (um doze aVOs) do valor anual da aposentadoria 
ou pensão que o segurado ou seus dependentes tiverem percebido na Insti
tuição. 

Parágrafo único. A íril.poitància a que-se refere este artigo será paga até 
o dia quinze de janeiro do exercício seguinte do vencido. 

(Às Comissões de Legislação Social e Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que vão ser lidos pelo S_r. 19-Secretái"io. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DELE! DO _8ENADO N• 174, DE 1982 

Modifica dispOsitivo da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que instituiU o FGTS. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }'? ~excluída do_ texto_ da alíri.ea e do'indso II do art. 89 da lei n'1 

5'.107, de 13 de setembro de 1966, a expressão "do empregado do sexo femini
no". 

Art. 2'? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Do -~esmo ~od~ q~~ i~~h~ d~fe~-dido: ~m mi~ha atuaçào parla~ent~~ 
ou em qualquer ocasião, o descabimento de discriminações contra as mulhe
res, não posso admitir que nossas leis contemplem qualquer desfavoreCimen
to das pessoas do sexo masculino, a pretexto de protecionismo ~ mulher. 

Toda desigualdade é odiosa e, como tal, deve _ser expungida do ordena
mento jurídico. 

Não posso aceitar, por isto, a norma contida na alínea e do inciso 11 do 
art. 8_9 da Lei n'? 5.107/66, pela qual é permitida a utilização dos depósitos fei
tos em conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a qual
quer tempo e, p·ois, mesmo na vigência do contrato de trabalho (conf. o mes
mo art. 89, inc. II), "por motivo de casamento do empregado do sexo femini
no". 
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Ora, se o casamento é, segundo o legislador, acontecimento _capaz de jus
tificar a movimentação da conta vinculada do FGTS, dado o fato de que gã.S
tos terãO que ser feitos, neccssã:tiamente, por que não permiti-lo também ao 
trabalha~or do sexo masculino? O homem tem, aliás, talvez necessidade de 
realizar g<lStos mais vultos_os e mais inadiâveís, eis que, segundo -o costume, a 
ele cabe prover a casa de móveis, etc. 

Cuida o presente projeto, assim, de excluir do texto da mencionada alí
nea e do inciso II do art. 89 da Lei n9 5.107/66, a expressão "do empregado do 
sexo feminino" e, com ela, a discriminação imposta ao empregado do sexo 
masculino. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1982.- DUlce Braga. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.I07, DE I3 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras pro
vidências. 

Art. 8\' O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas seguintes 
condições, conforme se dispuser em regulamento; 

I- Rescindido o contrato de trabalho, seja sem jus_t~ causa. provada 
esta pelo pagamento dos valores a que se refere o art. 69 ou por declaração da 
empresa, ou ainda por decisão da Justiça do Trabalho, seja por justa causa 
nos termos do art. 483 da CLT, seja por cessação da atividade da empresa ou 
pelo término do contrato de trabalho por prazo estipulado, ou ainda no caso 
de aposentadoria concedida pela previdência social, a conta poderá ser livre
mente movimentada. (Redação dada pelo Decreto lei n• 1.412 de 5-12-75). 

II- No caso da rescisão, pelo empregado, sem justa causa, ou pela em
presa, com justa causa, a conta poderá ser utilizada, parcial ou totalmente, 
com a assistência -do Sindicato da categoria do empregado ou, na falta deste, 
com a do representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
(MTPS) nas seguintes situações, devidamente comprovadas: 

a) aplicação do capital em atividade comercial, industrial ou agrope
cuária, em que se baja estabelecido individualmente ou em sociedade; 

b; aquisição de moradia própria e pagarilentó das respectivas pres
tações, nos termos do art. lO desta lei; (Redação dad_a pela Lei n9 6.766, de 18-

12-79,) 
c) necessidade grave c premente pessoal ou familiar; 
d) aquisição de equipamento destinado a ativídade de __ natureza autóno

ma; 
e) por motivo de casamento de empregado do sexo feminínO. 
III- Durante a vigêli.cia do contrato de trabalho, a conta somente po

derá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas na letras "b" e .. c" do 
item II deste arti~o. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I75, DE 1982 

Dá Pova redação ao art. 59 da Lei n9 3.999, de 15 de dezembro de 
1961, reajustando o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. {9 Dê-se ao art. 59, da Lei n9 3.999, de 15 de dezembro de 1961, a 

seguinte redação: 

"Art. 59 É fixado o salário mínimo dos médicos em quantia 
igual a 8 (oito) vez_es e Ó dos_ auxiliares a __ 4 (quatro)vezes o valor do 
salário mínirrio das regiões onde exercerem a profissão." 

Arl. 2'1 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

Em decorrência do processo de socialização da Medicirla, es-sa profissão, 
em nosso País, deixou, virtualmente, de ser liberal, sendo que a maioria esma
gadora dos médicos é hoje constiTUída de assalariados, que trabalham em ins
tituições privadas de assistência médica ou em órgãos públicos e previdcn
ciários. 

A vida do médico é das mais sofridas, eis que se trata de um dos poucos 
profissionais -que têm de estar à disposição de eventuais chamados durante 
dia e noite. Por outro lado, o curso de Medicina é do.s mais árduos, exigindo 
enorme dedicação e muito estudo. 

Nesse contexto, afigura-se-nos literalmente absurdo que o salário miní
ma desses profisSiO-Oãis SeJa equivalente a apenas três vezes o valor do saláfio 
mínimo regional e o dos auxiliares (auxiliar de laboratorista e radiologista e 
internos) seja correspondente a duas vêzes aquele salário. 

Em verdade, os médicos estão, em sua quase totalidade, a enfrentar 
_enonhes dificuldades para sobreviver, tendo de manter vários empregos si
multaneamente a fim de auferir ganho mínimo que garanta sua própria ma
nutenção e de suas familias. 

_ _Impõe-se, portanto, que o salário mínimo dos médicos seja reajustado 
patã- Valor equivalente a oito vezes o salário mínimo da região onde exerce
rem a profissão, majorando-se o dos auxiliares para quatro vezes o valor do 
referido salário. 

Com essa providência, esses profissionais passarão a perct?ber remune
ração coridizente Com sua qualificação, o que; em última análise, redundará 
em benefício da melhor qualidade dos serviços que preStam à comunidade. 

Tal é o escopo desta proposição qUe, eSperamos-, merecerá a aprovação 
dos ilustres membros desta Casa. 

Sala_das Sessões, 15 _9e setembro .de 1982. - Dulce Braga. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.999, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961 

Altera o salário mínimo dos nfedicos e cirurgiões-dentistas. 

Art. 59 Fica fixado o salário mínimo dos médicos em quantia igual a 
três vezes e o dos auxiliares a duas vezes mais o salário mínimo comum das 
regiões oU sub-regiões em que exercerem a profissão. 

J Às Comiss~es de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 176, DE 1982 

Dá nova redatão a dispositivo do art. 89, da Lei n9 5.107, de 13 
de setembro de 1966 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

O Congressó Nacional decreta: 
Art. J9 A letra c do item II do art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 

de 1966, passa a viger com a seguinte redação: 

"'Art. 89 ...................• r• •••••••••••••••••••••• 

II- ............................................... . 

c) neceSsidade grave e premente, pessoal ou familiar, inclusive 
falecimento de _cônjuge. 

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

Juscificaçào 

Durante a vigência do contrato de trabalho, a conta vinculada relativa 
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, instituído pela Lei n9 5.107, de· 
13 de setembro de 1966, pode ser utilizada exclusivamente para a aquisição de 
rnorãdia própria, ou- no caso de necessidade grave e premente, pessoal ou fa
miliar. 

Ocorre, no entanto, que no caso de falecimento de cônjuge do emprega
do optante, são sempre de vulto as despesas que têm de ser realizadas com o 
funeral, o processo de inventário e outras decorrentes do fato. 

Em assim sendo, é plenamente razoável que possa o empregado optante, 
durante a vigência do contrato de trabalho, utilizar a cánta vinculada em seu 
noiTie para atender às despesas em questão. 

Tal ê o anelo desta proposição que, esperamos, merecerá o beneplácito 
de nossos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1982. -Dulce Braga. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de G_aramia do Tempo de Serw·ço, e dá outras pro
J•id~ncias 

• 

• 

• 
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Art. 8~> O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas seguintes 
condições, conforme se dispuser em regulamento: 

I- rescindido o contrato de trabalho, seja sem justa causa, provada esta 
pelo pagamento dos valores a que se refere o art. 6"' ou por declaração da em
presa, ou ainda por decisão da Justiça do Trabalho, seja por justa causa nos 
termos do art. 483 da CLT, seja por cessação da ãtívidade da ~mpresa ou pelo 
térmiuo. do contrato de trabalho por prazo estipulado, ou ainda no caso de 
aposentadoria concedida pela previdência social, a conta poderá ser livre
mente movimentada. (Redação dada pelo Dec. Lei n'i' 1.432 de 5-12-75.) 

II- no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, ou pela em
presa, com justa causa, a conta poderá ser utilizada,_ parcial ou totalmente, 
com a assistência do Sindicato da categoria do empregado ou, na falta deste, 
com a do representante do Ministério do Traball;lo e Preyidência Socit!_l 
(MTPS), nas seguintes situações~ devidamente comprovadas: 

a) aplicação do caital em atividade comercial, industrial ou agrope
cuária, em que se haja estabelecido individualmente ou em soçi_edade; 

b) aquisição de moradia própria e pagamento das respectivas prestações, 
nos termos do art. 10 desta lei; (Redação dada pela Lei n"' 6.766 de 18-12-79.) 

c) necessidade grave e permanente pessoal ou familiar; 

(Às Comissões de Constituição e JU$tiça e de Legislação Social.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 177, DE 1982 

Introduz alteração na legislação orgânica da previdência social 
(Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960). 

O Congresso Nacional_decreta: 

Art. 1' O inciso I do art. 11 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
passa a vigorar com_ a Seguinte redação: 

"I - O cônjuge, a comPanheira ~u_çompanheiro de mais de 
cinco anos, os filhos de qualquer condiçãÕ menores de dezoito anos 
ou invãlidos e as filhas solteiras de qualquer condição menores de 
vinte e um anos ou inválidas;" 

Art. 2" Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Jus.tificaçào 

O inciso I do art. II da Lei n'i' 3.807, de 1960, tem, presentemente, re
dação modificada que lhe foi dada pela Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973 
(art. 1•). 

Mantido ficou, entretanto, o critério de conceituar a esposa como depen
dente do segurado da previdência social, para todos os fins, inclusive, espe
cialmente, para efeito de r_ecebimento do benefício da pensão. enquanto que o 
marido só o serâ (dependente), quando inválido. 

O dispositivo, a pretexto de contemplar um privilégio à mulher casada 
com segurado da previdência social~ acaba consubstanciando verdadeiro ~·caw 
pitis diminutio" para a mulher trabalhadora que, sendo casada, não poderá 
proporciOnar pensão ao marido, embora segurada obrigatória e contribuinte 
da previdência social, em igU3ldadç de condições com qualquer trabalhador 
do sexo masculino. 

O contrawsenso e a injustiça dele resultantes saltam aos olhos. 
O que queremos no presente projeto é, portanto, alterar a redaÇão do in

ciso I do art. II da Lei n"' 3.807/60, para dele retirar as expressões que condu
zem à citada injustiça: 

Desnecessário indicar fonte de custeio, como exigido no parágrafo único 
do art. 165. Constituição, uma vez que a mulher, sendo trabalhadora e sendo 
segurada obrigatória da previdência, já re<iliza normalmente as suas contri
buições, como já dito atrás. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1982. -Dulce Braga. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI ORGÂNICA DA PREVIDfNCIA SOCIAL 

CAPITULO II 
Dvs dependentes 

Art. 1 l. Consideram-se dependentes dos segurados, para os ddtos desw 
ta Lei: 

I- a esposa, o marido inválido, os filhos de qualquer condição menores 
de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição 
menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas: 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de LegislafàO Soâal. J 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 178, DE 1982 

Introduz alteração na Lei Orgânica da Previdência Social, dis
pondo sobre aposentadoria especial aos portadores de deficiência físi
ca. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Acrescentewse ao art. 9"' da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, o 
seguinte § 5<:>: 

"Art. 9':' 

§ 5" É assegurada a aposentadoria e.<;pecial, aos vinte e cinco 
anos de serviço, aos portadores de deficiência física, comprovada 
perante a Previdência Sociul." 

Art. 2"' O beneficio previsto nesta _lei correrá pó r conta das fontes de re
ceita de que trata o ·urL 69 da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Art. 3<? Esta lei entra em vi~or na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrârio. 

Justificação 

Na forma da legislação previde-nciária em vigor, a benesse da aposenta
doria especial é concedida aos trabali}adores que_ militam em 3tividades con
sideradas insalubres, penosas ou perigosas. 

Ocorre, todavia, que foram excluídos desse benefício os portadores de 
deficiência física; que executam com grande sacrifício suas atiVidades profis
sionais. 

Temos para nós que esses trabalhadore$, por exercerem suas profissões 
em condições que podem ser consideradas como penosas, devem ter garanti
do o direito à apose-ntadória--especial, aos vinte e cinco anos de atividade. 

Em cumprimento ao estatuído no parágrafo único do art. 165, da Lei 
Maior, indicamos a fonte de custeio_ do beneficio ern tela~ 

Nesta conformidade, por tratar-se de providencía de justiça social, que 
alcançará os profissionais de quaisquer categorias com deficiência física, te
mos convícção de que a iniciativa merecerá a aprovação dos ilustres membros 
desta Casa. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1982.- Dulce Braga. 

r Às Comissões de ConstlluiÇão e JUstiça, de- Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 179, DE 1982 

Áltera dispositivo-do Código de Processo Civil. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 465, caput. da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Có

digo de Processo Civil), passa a vigor~_r com a seguinte redação: 

..Art. 465. Os embargos poderão ser interpostos dentro em 
cinco (5) dias, contados da publicação da sentença; conclusos os au
tos, o juiz os decidirá em igual prazo. 

Art. 2P Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogamwse as disposições em contrãrio. 

Justificação 

O Código de Processo Civil, entrado a vigorar através da Lei n~' 5.869, de 
(I de janeiro de 1973, estranhamente consagra dois prazos diferentes para um 
mesmo re_curso, o de embargos de declaração. -
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Com efeito, quando o referido apelo tiver que ser dirígído contra sen
tança de primeira instânCia, terá que ser interposto no pra:to de quarenta e 
oito (48) horas, segundo a regra dos arts. 464 e 465, CPC, enquanto que, 
quando tiver que arrostar acórdão de tribunal, a apresentação do recurso po
derá ocorrer dentro do prazo de cinco (5) dias, na forma do disposto no art. 
536, caput, CPC. 

Tal tratamento dicotómico, a par de romper com urna tradição em nosso 
direito processual civil, que nunca cuidou de estabelecer prazos diferençados 
para um mesmo recurso, quer esse se dirija à primeira ou à superior instância, 
pode, ainda, no mínimo, conduzir a confusões realmente contraproducentes. 
Veja-se, por exemplo, o caso do profissional que estâ habituado a somente 
advogar junto a tribunais superiores e que, de repente, precise interpor em
bargos declaratórios contra uma decisão de primeira instânCia.- Na certa pen
sará que o prazo é o mesmo de que dispõe para embargar decisões nos tribu
nais superiores (cinco dias), podendo vir a perdê-lo e a prejudicar irreparavel
mente o cliente. O mesmo se diga com relação ao advogado acostumado à 
primeira instância que, diante da necessidade eventual de embargar uma deci
são de tribunal, será levado a fazê-lo apressadamente, com prejuizo para a 
qualidade do recurso. 

O nosso projeto, alterando a redação do caput do art. 465 (que trata do 
prazo do recurso de embargos declaratórios contra_ decisão de primeira 
inst'ância), unifica o prazo para o referido apelo e, pois, elimina as possibili
dades de confusão. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1982 . .,....- Dulce Braga. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
CODIGO DE PROCESSO CIVIL 

Art. 465. Os embargos poderão ser interpostos, dentro em quarenta e 
oito (48) horas, contadas da publicação da sentença; conclusos os autos, o 
juiz, em igual prazo, os decidirá. 

Parágrafo úniCO. Os embargos de declaração não estão sujeitos a pre
paro e suspendem o prazo para a interposição de outro recurso por qualquer 
das partes. 

(À Coniissão de Constltuição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 180, DE 1982 

Suprime dispositivo da Lei n'? 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei 
Orgânica da Prel·idência Social). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' É suprimida a alínea b do art. 39 da Lei n9 3.807, de 26 de agos
to de 1960. 

ArL 2~' Esta Lei entrará em vig-ói' na data de sua publicação. 

Justificação 

A alínea h do art. 39 da legislação orgânica da previdência social (n~' 
3.807/60), que ora estamos pretendendo suprimir, é justamente, o dispositivo 
a determinar que cessa o direito à pensão para a mulher que venha a casar-se 
novamente. 

Entreumto,_a pensão é direito que a mulher adquire pelo fato de haver 
sido casada com segurado da providênciã social, falecido, mas que, antes do 
óbito, contribuiu regularmente para tanto. 

Assim, o fato de vir a casar-se novamente não deve, em_nenhuma hipóte
se, servir para excluí-la do direitO de continuar recebendo o benefício, que foi 
adquirido utruvés das contribuiç-ões, em vida, do de cujus. 

Sala dus Sessões, 15 de setembro de 1982. - Dulce Braga. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
LEI N• 3.807,~ DE 26 DE .AGOSTO DE 1960 

Art. 39. A quota de pensão se extingue: 
a} por morte do pensionistu; 
h) pelo casamento de pensionista do sexo feminino; 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças~) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetes lidos serão publica
dos e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO JNTERPARLAMENTAR 

Of. 60/82 Brasi!ia, 8 de setembro de 1982. 
Senhor Presidente, 
Tendo a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Delegação do Se

nado Federal à 69• Conferência Interparlamentar, a realizar-se em Roma de 
13 a 22 do corrente mês, ficou assim constituída: 

Senador Murilo Badaró, Chefe da Delegação 
Senador Agenor Maria 
Senador Aderbal Jurcma 
Senador Gabriel Hermes 
Senador Gastão Müllcr 
Senador Lourivul Baptista 
Senador Paulo Brossard 
Senador Tarso Dutra 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Voss-a Excelência meus protes
tos de alta estima e consideração. - Deputado Edison Lobão, Presidente, em 
exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O ofício lido vai à publicação. 
Há oradores ins_critos. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante, por cessão do 
nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Hoje é corno que um minianiversário do Governo Figueiredo, pois que 
S. Ex• o Senhor Presidente da República completa ·42 meses de governo. Três 
anos e 6 meses. Estão vencidos, portanto, os primeiros sete doze avos do 
mandato do General Figueiredo. 

Em vista da data, de_:; te miniarlíversário, eu resolvi inquirir a mim niesmo 
-e fui às revistas, aos recortes, e ao meu "livro negro"- resolvi-me inqui
rir: Qual teria sido o montante totaf d-a-irl.nãÇão nestes 36 últimos meses, ou 
seja, nestes 36 meses do Governo Figueiredo? Desde 15 de março de 1979 até 
este 15 de setembro de hoje? 

A Fundação GetúJio Vargas só revela os índices de inflação ao fim de 
cada mês. Então temos que fazer uma conta aproximada, mas muito aproxi
mada mesmo, para ter o índice no meio de um mês. Assim para ter o índice 
do dia da posse, 15 de março de 1979, tomemos o índice do mês anterior, fe
vereiro, que foi 171,7, e tomemõs o índice -de 31 de março, que foi 181,6. 
Fa~e_ndo-se a média aritmética chega:se a 176,6. Tal é, com suficienté aproxi
mação, ou talvez ffiesmo -até ciJm_- exãtidão, o índice inflacionário, no dia de 
posse do General Figueiredo: 176,6. E qual o índice de hoje? Bem, Já-conhece
mos o índice do fim de agosto, o qual foi revelado pela imprensa e oficialmen
te r~velado: 1,916. Somando-se esse_índice ao seu produto pela taxa de in
flaÇão relativa à primeira quinzena de setembro, teremos o índice-de h1flação 
neste 15 de hoje. Mas qual terá sido a inflação nestes 15 dias? Ora, vimos que 
no mês passado foi 5,8%. Então, para não exagerar, para ser prudente eu fiz 
uma espeçuhu.,·ão muito otirnista até._ Tenho aqui o recorte do O Globo, de on
tem, com a notícia de que "o Secretário Especial de Abastecimento e Preços. 
Sr. Júlio César Martins, assegurou que a inflação deste mês será inferior aos 
5,8% registrados em agosto." 

Então, S. S• aventurou-se apenas a dizer que será inferior a 5,8%. 
Mas, eu, repito, para não incorrer no menor exagero, admiti apenas que 

a inflação neste mês de setembro vá a 3% apenas, e tomei a metade disso, 
1,5%, como a inflação nesta quinzena. Acho que todos os colegas estão de 
acordo que não fiz o menor exagero. Ao contrário, acho que todos têm cons
ciência de que o Ílúmero está abaixo da realidade. 

Então, somando agora o índice de agosto ao seu produto por esta taxa 
de l ,5%, relativa a esta quinú:na, teremos o índice neste IS de setembro, que é 
1.944,7. Dividindo~o por 176,6, índice de 15-de março de 1979, dia da posse, 
temos que a inflaçiio ocorrida no Governo do Presidente Figueiredo alçou-se 
a 1.001%. Este percentual, não tem nenhuma correlação com aquelas estórias 
das mil e uma noites da Princesa Shehera:z;ade. Não, .as. estórias dela eram de 
mcntirinha, mas esta aqui é história de verdade mesmo - 1.001%. 

• 

• 

• 
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Pela primeira vez, a inflação num período presidencial brasileiro, de 
qualquer presidente, alçou-se à casa dos quatro dígitos. Anteriormente, a 
'maior inflaçãO verificadatinha sido do Governo Geisel, ao fim c!,_os seus cinco 
anos de mandato, que foi a 409%. 

E agora, me despertou a curiosidade de especular a quanto remontarã a 
inflação ao fim dos seis anos do Governo_ do Presidente Figueiredo? 

Vejam bem V. Ex•s que também fui modesto nas minhas extrapolações. 
Admiti uma iriflação de 4,5%em cada mês do oitavo semestre., que amanhã se 
inicia----e ainda não houve este ano inflação de 4,5% pois a meriõr_foi a de 
abril, 5,4%. E admitindo ainda que no penúltimo ano do Presidente Figueire
do a inflação vã a 80% - o ano passado foi a 95,2%. e_ do ano 31fter~or foi ~ 
110% - e admitindo-se que no último ano ela fique apenas em 70%, ao expi
rar o derradeiro dia da administrãÇão Figueiredo, a inflação terá se alçado a 
4.280%! Vai ser um recorde difícil de ser batido... - -

Recordamos agora o compr~metimento pessoal de Sua Excelência o Se- . 
nhor Presidente da República na luta contra a inflação. 

Aqui tenho em mãos o seu discurso de posse, pronunciado a 15 de março 
de 1979. Entre muitas coisas, iínj:)Qrtaittfssimas, disse ó Presidente Figuefi"e
do: 

uReafirmo: sustentarei a independência dos Poderes do Estado 
e sua harmonia~ fortalecendo, para que atinja sua pleriitude, a Fede~ 
ração sonhada pelos fundadores desta Pátriã. 

Reafirmo o meu gesto: a mão estendida em conciliação. Para 
que os brasileiros _ _çonvívam pa9ifi~~l!le_nte. 

Reafirmo a dedicação total, minha e de meu Governo ao lado 
plenamente atingível em nossos dias- de propkiãr Condições dig
nas de vida a cada cidadão. 

Reafirrflo a priOridade ao desenvolvimento agropecuárío. 
Reafirmo: o combate à inflação e condição preliminar do de

senvolvimento. E será mantído com intensidade proporcional aos 
malefícios da elevação contínua dos preços." 

Ora, esses maleficios estão na razão diJ;"eta do montante da inflação. En
tão, quanto mais subir a inflação, o Presidente se obdgoU: a mais combatê-la. 
Infelizmente, malgrados os desejos do nosso João, is-So não está acontf:Cendo. 

E depois, outro compromisso. 
O Presidente Figuei"redo, no dia 7 de dezembro de 1979, já preocupado 

com a enorme inflação que estava se desenhando para aquele ano de 1979~ c 
que afinal de contas ficou apenas cm 77,2%, mas jã escandalizado com essa 
inflação, porque ele a recebera na casa dos 4Q%, um ano antes, o Presidente 
Figueiredo, pela televisão, falou aos brasileiros~ com~çandQ _desta_ maneir~: 

"Brasileiros, compatriotas de todas as regiões do Brasil: 
Desde o primeiro momento, em que assumi as respõnsabilida

des do Governo, senti claramente que não poderia realizar os an
seios da sociedade de pro-speridade económica e bem-estar social, 
sem atacar, corno medida_ prioritária, O graVe problema da in
flação." 

E, mais adiante, disse Sua Excelência: 

"Precisamos mobilizar todas _as vontades nacionais para ven
cer o inimigo desestabilizador da ordem e çla paz social - a in
flação." 

E prossegue Sua Excelência; 

"Os atuais níveis da inflação - excessivamente altos- é bom 
repetir, foram- 77%, os atuaJS õ"íveis da inflação- excessiv~inCnte 

altos- contribu~m para reduzir a eficiência do ststema produtivo e 
agravar o peso do ônus social que representa, especialmente para as 
classes trabalhadoras." 

Vemos. assim, que o Presidente Figueiredo assumiu compromissos; tão 
graves quão sinceros, de combates a inflação. Mas, infelizmente, Sua Exce
lência não está sendo beril suCedido. Comprometeu-se ele a lutar renhidamen
te contra a inflação mas, a meu ver, não O está fazendo tão r_enhinda.mente 
quanto possível. Pesa-me dizer isso, meus emi"nentes cama-radas, inas a verda
de só tem vergonha de urna coisa: é de estar escondida como disse i.Õpe de 
Vega. Repito, a meu ver, o nosso Presidente não está se empenhando no com
bate à inflação com o mesmo ardor com que est-3 se empenhando no combate 
para assegurar a vitória eleitoral ao seu Partido, ao nosso Partido. 

Não vale dizer que a inflação é ex..ógená, que ela provém do petróleo que 
importamos. A Argentina, que tem quase auto-su.ticiêntiã. de petróleo, 85% 

do petróleo que consome ê produzido lá, tem uma inflação maior do que nós. 
O México não só abastec~ a si próprio como exporta largamente o petróleo, e 
está DUma bancãrrOta- terfivet Pédiu concordata agora. Do outro lado, o J a
pão que, a bem dizer, não produz uma gota de petróleo, e é a potência econó
mica que é, com inflação de um digito. Assim muito semelhante a Alemanha 
e a França! Não adianta dize~ que s~ trat_a de Japão e Alemanha. Não. Afinal, 
somos ª" nona ou a déCiil~i j:jcitênci<i' ec-onõinica do mundo e não podemos es
tar fazendo comparações coril o Laos, com o Qliênia. AbSolutamente. TemOs 
_que- fazer comPaà1ç?es--~m ·os· nosSos ígui:üS. 

O Sr. José Fraielli --Permite:..me v.-Ex~ um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Cqncedo o aparte ao eminente-Sena
dor José Eragelli. 

O Sr. José Frilgelli- V. Ex• fez uma afirmação que corresponde à ver
dade dos fatos. O Presidente da República está muito mais empenhado em 
dar a vitória, de qualquer modo, ao seu partido, nas eleições de 15 de no
vembro, do que combater a inflação. Os jornais de ontem noticiam que Sua 
Excelência levou para Mato Grosso- d.o Sul a quantia de I bilhão e 600 mi
lhões de cruzeiros. para O Governador do Estado. A maior parte_desses recur
sos destina-se- seguil.do dizem os jornais- à construção de estradas. de ro

-dovía~ de produção, para as quais, Srs. Senadores, este Senado Federal já vo
tou, para o Governo de Mato Grosso do Sul, nada menos do que 130 milhões 
ôe d9lares._ Ent4o, .a).ém dos 130 mil~õ.es de dóla~es para essas rodovias, o 
Presidente da RepúbEc_~ ~va para lá I bilhão e 600 milhões de cruzeiros, na 
maior_ parte com a mesma destinação. Portanto, V. Ex~ tem toda razão: essa é 
uma maneira de promover a irlflação:-A meu ver- permita~me acreScentar 
- não apenas promover a inflação, mas destinar recursos para as eleições de 
15 de no~embro, nestes últimos dois meses, no meu Estado, sabido com_o é a 
man~if~ pela -qual esse go~ernad_(:u- emprega Os fundos públicos. 

O SR. LUIZ CAV ALCANT_E- Senador José FrageUi, meu eminente 
colega- I bilhão e 600 milhões! Já é urn bocado- de pássaros ~oando. que eu 
c-omo governador de Alagoas não os tive na mão nem unzínho só. fui Gover~ 
nadar 'iirgem de empréstimos- essa façanha o meu amigo Luiz Cavalcante 
cometeu. 

O Sr. Bernardino Vlana --Permite V. Ex• um aparte? 

. ci SR. 'LUIZ CAVALCANTE-..,. Pois não, ci momento ê azado. 

O Sr. Bernardino Viana- Nobre Senador, acho que desde o inído-o-Go~ 
verno Figueiredo vem tomando providências para combater a inflação. Um 
dos principais inSffumentos de que ele se_ valeu foi da contenção de crédito; 
procurou também equilibrar o orçamento$ onde praticamente a despesa é 
igual a receita. Como estava havendo vazamento - segundo foi noticiado 
nas revistas especializadas e nas mensagens que o Presidente da República 
mand_QU para cá ~oV-azamento nas sociedades de economia mis_ta e empresas 
públicas, ele pas~ou a controla( essas despesas públicas. Recentemente, on
tem, o Conselho- Moneiário Nãcional elevou de 40% -para 60% os depósitos 
coiTlpulsórios nos bancos, retirando o dinheiro de circulação para enxugá-lo. 
Quanto_ 8:0 dinheirO que foi p3ra Mato Grosso do Sul; são recursos orçamen
tãrios para airOvias, -QUer dizer, estradas de produção. Entij,o, creio que ele 
tem tomado diversas providências. mas não tem tido sorte. Providências tem 
tomado. 

O Sr. José Fragelli- Mostra. então, incapacidade, o que é pior. 

o· sR. LUIZ CAVALCANTE- Senador Bernardino Viana, meu emi
nente colega, perdoe-me a modéstia. Não é do alto dos meus 69 anos que lhe 
falo isto, mas porque já tiVe esta pequenina mas enormemente honrosa opor
tunidade de governar o nleu Estado de Alagoas. Tenha portanto, a minha ex
periência própria, tenho uma perspectiva muito real da arte de governar. Fui 
feliz naqueles setores da minha administração que foram confiados a homens 
qu~ por seus dotes pessoais puderam honrar a minha expectativa. Mas fui 
terrivelmente infeliz nos desacertos que cometi, ao entregar alguns importan
tes postos a certas pessoas, que se revelaram inadequadas. Acho que isso é 
um<J. lei geral, uma lei que também rião escapa no plano maior do Governo do 
BrasiL 

Então diante do que se passa no Brasil, diante do que se passa no Méxi
co, no Japà'o, na alemanha e na França, eu cheguei a com.:ter este aforismo: 
"Cada governo tem a inflação que faz por onde ter". 

Mas, Srs. Senadores, não tem esta minha análise nenhum laivo de idios
sincrasía ou a:ntagõntsino pessoal, nem mesmo de dissenção partidária: tem, 
s_irn_for__te conçtaçào de discordância cOrri_ a política econõmica governamental 
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discordância qUe não vai além de uma hori.esta colaboraçã_O, consoari.te ~-o 
meu entendimento de que "às vezes a melhor maneira de colaborar é discor
dar". 

Para concluir, Sr. Ffesidnete, Srs. Senadores, como não sou e nem me 
considero ser. o dono da verdaúe, admito que possa ter cometido erros nestas 
minhas apreciações. Creio, porém, que os meus númeroS ré:fêrentes- ao perío
do governamental já vencido suportam a ll).ais rigorosa veri_fic~çâó .~os ~mí~ 
nentes colegas. Quanto às projeções que fiz, sem Ser também nenhum Sibila, 
tenho para mim que o tempo, ess-e irifalível juiz, irá provar que minhas esti
mativas não foram preCOncebidamente pessimiStas·. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao-nObri Se
nador Moacyr Dalla. 

O SR. MOACYR DALLA_(Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Repercute ainda intensamente, em todo o Espírito Santo, a visita que o 
eminente Presidente João Figueiredo realizou ao meu Estado, na última se
mana, acompanhado de vários membros de s_eu Ministérío, autoridades e li
deranças políticas. 

Sua Excelência- apOrtou à terra capixaba como !ídimo estadista e demo
crata de convicções inarredáveis e posições tin:ries e CorajoSas, de ação enérgi
ca dirigida aos superiores interesses coletivos. 

Às boas-vindas que lhe endereçaram milhares de coestaduanos, às sau~ 
dações que lhe fizeram líderes e autoridades estaduais retribuiu o Senhor Pre
sidente da República com um mananCial expressivo de realizações em favor 
do Espírito Santo, supera rido ·as expectativas e justificando a irresiri(a çon
fiança e o apoio que lhe dedica a esmagadora maioria da população da Capi
tal e do Interior. 

Completa foi a cobertura da imprensa, do rádio e da televisão, à exausti- · 
va programação da agenda oficial, espelhando de forma inequívoca a certeza 
da opinião pública em relação aos resultados auspiciosos -da presença presi-
dencial em Vitória. -

As forças políticas, sociais e económicas, mais representatíV"ãs 
agruparam-se em torno da mensagem de união, da política de mãos estendi
das que o Senhor Presidente da República tem levado a tantos rincões do 
País, saudado sempre, lá e alhures, com o mesmo calor e entusiasmo popula
res raramente tributados a um homem público. 

Não obstante a curta permanêncía em Vitõria; a presença dõ Chefe da 
Nação catalizou as atenções gerais e motivou grande afluência: do povo à me~ 
moravel concentração na Praça João Clímaco, defronte à Assembléia Legis
lativa. A praça pública ofereceu o cenário ideal de urna das mais vibrantes de
monstrações de maioridade cívico-política da gente capixaba, imantada pelo 
mesmo sentimento de apreço e solidariedade à pessoa do ilustre visitante e de 
reconhecimento ao seu Governo. - -· 

Ficou patente o apoio popular à luta sem tréguas que·---o- GOverno em
preende em prol do desenvolvimento e da consecução da }liSiiça social, sem 
concessões ao derrotismo ou à radicalização político-ideológica, sem abando
nar nossas mais caras tradições democráticas. 

Ao gesto presidencial da mão estendida, pleno de significação e boa von
tade em busca do congraçamento das lideranças nacionais,_ acima de cores 
partidárias, milhareS de -mãos capixabiis respondefam afirmativamente, em 
saudação àquele que teve o descortino e a obstinação de institucionalizar a 
abertura democrática, decretar a anistia, deflagrar o processo eleitoral e pre
servar a ordem constitucional. 

Não posso deixar de transmitir, em traços fortes, estas vivas emoções 
que sentimos, todos os que nos fizemos testemunhas e partícipes do extraor
dinário evento, marco singular na história contemporânea do Espírito Santo. 

A defesa incisiva que o Senhor Presidente formulou contra os pregoeiros 
dos retrocessos e os inconformistas, conti-a a descrença, as críticas malsãs e 
insidiosas, partidas de setores radicais de Oposição, calou fundo na alma 
espírito-santense, que repudia os artífices das dissensões, das calúnias e inver
dades. 

Providencial e franca foi i advertência feita por Sua Excelência à agre
miação pedessista, no sentido da incansável arregimentação de forças para es
clarecimento do_ povo quanto às medidas e objetivos governamentais, quanto 
às verdadeiras causas das dificuldades econômico-financeíras que gravam o 
setor empresarial e os trabalhadores. A vitória do Partido governista nas 
eleições de 15 de novembro vindouro deve resultar, portanto, do voto cons-

ciente e responsável do eleilora_d_o esclarecido e insensível às_ catilioárias e às 
promessas irrealizáveis de opositores. 

Com efeito, reportou-Se o Senhor Presidente ao quadro-de dificuldades 
que enfrenta o Governo e que aflinge, às veZes duramente, como não deixou 
de reconhecer, as camadas mais carentes da população, cujas causas transcen
dem às frOnteiras nacionais e escapam às"posS:ibilidades de o Brasil, unilate
ralmente, encontrar solução adequada ou modific"ar relações internacionais, 
sem o consenso das nações ricas e industrializadas. 

Os efeitos do panorama mundial recessivo e adverso têm sido ~miúde 
atribuídos, de forma solerte e indébita, à ação ou inação de autoridades go
vernamentais, nápreoctipaçãó-simplista e Cega, senão leviana, de atacar pes
soas investidas de graves e pesadas responsabilidades, em lugar de ofertar so
luções alterriativas válidas para a crise que o Brasil, em meio a extenso rol de 
países em desenvolvimento ou do Terceiro Mundo, vem suportando, até ga
lhardamente, honrando seus compromissos externos, enquanto à sua volta se 
amplia o número de inadimplentes. 

Ao reafirmar o apoio do_Governo Federal às grandes iniciativas e proje
tes que vêm transformar a fisionomia do Estado, salientou o Presidente João 
Figueiredo que todo o esforço desenvolvimentista nada vale por si mesmo, 
mas pelo que traz de__ benefícios e)Tielhoria de vida ao cidadão e sua família. 

Passando_da palavra à ação, anunciou, para satisfação -de milhares de 
postulantes à casa própria, a as.Sínãtura de contrato para a construção de mo
radias destinadas a 6.350 famílias, complementando, por esta forma, numero
sas outras-medidas que esfão sendo ~esencadeadas ao longo de seu Governo, 
para atendimento às reivindicações e necessidades da população espírito-
santense. 

Dignas de nota são também a liberação _de empréstimos e alocação de 
vultosos recursos destinados ao reaparelhamento da Polícia Civil e Militar e à 
construção e eqouipamento do HOspital da Polícia Militar, ou para construção 
de rodovias e outras ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, 
edUcação e cultura. 

Para instrumentalizar esses e tantos outros programas e objetivos gover
namentais, tornou-se necessário contar com os recursos do FI_NSOCIAL, os 
quais, conforme ressaltou o Eminente Presidente João Figueiredo, "tão criti
cados por meus opositores, deverão permitir uma revisão de nossa política 
social para garantir ao povo acesso maior e mais rápido aos benefícios do 
crescimento da economia. Estes, os objetivos do meu Governo: progresso 
económico, desenvolvimento social inspirado na justiça e na fraternidade, 
consolidação democrática". 

De tudo quanto disse e realizou em VITória, ficará na lembrança do povo 
e dos governantes capiXabas a ctrteza de que o País continuará caminhando, 
sereno e em ordem. sob a direção segura e hábil do Presidente João Figueire
do, a quem a História distinguirá como O homc:;m público talhado para con
duzir a Nação brasileira nesta etapa decisiva de sua vida política e 
económico-social. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra a nobre Se
nadora Laélia de Alcântara. 

A SRA. LAÉLIA DE ALCÂNTARA (Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Nação tomou conhecimento, há dias, da grave denúncia feita pelo 
Fundo Internacional da ONU para Ajuda de Emergência à Infância- UNI
CE-F - de casos de exploração do trabalho infantil, no Brasil. 

Esta denúncia vem revelar mais uma triste realidade existente entre nós: 
a- defesa da ciiança brasileira e o cOmbate à marginalidade do menor ainda 
não são princípios básicos da organização de nossa sociedade nem foram elas 
incluídas como questão prioritária de ação do governo. 

O problema do menor, face eScura de uma forma de crescimento econó
mico que condii1a milhões de famílias brasileiras ao subemprego e à miséria, 
infelizmente parece que vem sendo tratato, não como um sério problema so
Ciaf, cuja solução depende, principalmente, da reorganização do desenvolvi
mento do País, mas como um simples caso de polícia, o que tem concorrido 
para o agravemento do menor abandonado e _carente. 

Sr. Presidente, é inútil pretender-se o fim da violência do menor entre 
nós sem uma profunda revisão do comportamento social. Isto, porém, só se 
obtém, Sr. Presidente, através da democratização de nossa sociedade e da eli
minação de preconceitos atinerite8 à deliqüêncía infantil e ao papel da criança 
na sociedade moderna. 
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Por isso, não é de se estranhqr, como demonstrou aquele Órgão interna
cional da ONU, a existência, no Brasil de tanta mão-de-obra de rese~va, ex
plorada de acordo com as necessidades cio mom~~to. Sobre e~ta denúncia o 
Governo devia meditar seriamente e resolver, de XC?. ampliar, melhorar e 
controlar as instituições de amparo e reeducação de noss_as cría-nças e adole
centes. 

Ninguém pode ficar indiferente, Senhor Presidente, diante da dolorOsa 
situação da infância nO Brasil, nos dias de hoj_e,_~_spelho fiel do descompro
misso oficial das autoridades do Ooverno com, a solução dos grandes proble
mas sociais do País. 

Soma a 13 milhões o- número de menores abandonados no Brí!_sil. Amor
talidade infantil ainda atinge a surpreendente cifra de 10,9% de cada mil 
crianças nascidas vivas. A desnutrição é responsável por índices que al
cançam 60% de repetência nas escolas públicas. A evasão escolar faz com que 
apenas 75, de cada mil alunos que ingressam nas primeiras séries, cheguem a 
completar a série seguinte. As grandes endemias, como a malária, a febre 
amarela, a esquistossomose e a Doença de Chagas, provocadas pela pobreza 
e desnutrição, continuam sendo o principal problema de saúde nas regiões de 
baixa renda do País, preCisamente onde as crianças são inais Vítimas deste 
drama social. 

A estes fatos, Senhor Presidente, vem juntar-se, agora, segundo revela a 
UNICEF, a criminosa exploração do trabalho infantil, como se fosse lídto 
reservar à criança brasileira o papel de simples estoque de mão-de-obra bara-
ta. 

Na crise econômicà qUe nós assoberba, permite-se que pais e filhos dis
putem as poucas oportunidades abertas n_Q mercado de trabalQo, com o obje
tivo de rebaixar ainda mais os baixíssimos nívêis sãlariaiS: do trabalhador bra
sileiro. 

Esta exploração da_Hmeia força~• de trabalho entre nós~ Senhor Presiden
te, revela, ainda, o total descaso de nossas autoridades na aplicação dos ins
trumentos legais destinados a fazer cumprir os díspositivos de proteção ao 
menor. 

Todos sabem, por exemplo, que a CLT obriga que ao inenor aprendiz se 
pague salário nunca inferior a meio Salário míilimo regiof!al. O que se verifi
ca, porém, na prãtíca ê ·que as empresas, com nobres exceções, pagam sempre 
ao menor, a metade do salário niínimo. E, além de não lhe proporcionarem 
aprendizagem conveniente, exigem dele produção igual à do trabalhador 
adulto. Mas não é Só aqui que reside a exploração do trabalho do menor. To
dos sabem da existência de çrianças trabalhando em indústrias insalubres e 
perigosas. E na lavoura, o trabalho delas é explorado desde que completam 
os oito anos de idade. 

Esse quadro·, Senhor Presidente, reflete bem os desacertos da política 
econômica e social posta em prática ei-ttre nós, política responSãvel pelo cres
cente agravamento, nos últimos 12 anos, da situilção de abandono a que fo-: 
ram relegadas_ as criaÕças brasileiras. 

Urge, Senhor Presidente, fazer cumprir os preceitos cOátidos ti.3 CLT re
ferentes às condições de trabalho de nossas criaç.ças. É preciso que o Governo 
assegure-lhes os meios necessários para que possam desenvolver-se, conve
nientemente, amparadas, na sua saúde, na sua instrução, na sua alimentação, 
na formaç_ã_o de sua personalidade, para que possam ser, amanhã, cidadãos 
prestimosos à Família e à Pátria. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Co_nçedo a palavra ao nobre Se
nador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVlDIO NUNES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão_ 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: . 

É sempre com razoável dose de constrangimento que ocupo esta tribuna 
para falar sobre determinados_ aspectos do _ _fenômeno cíclico das seças que 
acontece na minha Região, o Nordeste . 

É verdade que desde a famosa frase dePedro II at~ os diasatuais, pn?vi
dências são adotadas pelo Governo, medidas são executadas pel~s Poderes 
Públicos no sentido de, pelo menos, minorar o sofrimentO das populações di
retamente atingidas. 

Com certeza, em virtude de erros do passado, talvez pelas omissões que 
se verificam nO -preserite, o certo é que o problema persiste, de 1979 para câ, 
de uma maneira aguda, ao ponto de, este ano, chegarmos quase à insuporta
bilidade. 

Sr. Presidente. e Srs. Senadores, nã_o é que-em l98J tenha havido urna 
seca total em toda a _Região, mas é verdade que ~s próprios órgã?s federais, 

através de: exam~ de verificações, de constatações afirmaram a existência de 
bolsõe~ de seca exiSterile$ ·nos rriais diferentes pqntos do Nordeste. E, infeliz_
me~te, a minha Região, no Piauí, nos últimos três anos, vem -sendo inexora-
velnienie castigada. - · ·-. 

-Na -Semana passada, em visita ao interior, verifiquei que o único ponto 
de apoio que o Governo central oferece à.s. populações flageladas é a cons

- trução do Açude Bocailla, 20_Q.uilõffietros a montante de Picos, uma obra há 
mais de 30 anos reclamada e que está com a prt:Yisão de conclusão para 1984. 

Para atender às populações flagelada-S de Picos e de Bocaina, munípios 
que somadOS têm uma população da ordem de 80 mil habitantes, os responsá
veis pela construção do Açude Bocaina receberam--a determinação para abri
gar apenas 250 peSSoas flageladas. E mais, Sr. Presidente .e Srs. Senadores, 
apenas uma pessoa de cada família- e_ as familias, no Nordeste, em_geral, 
sãp np.merosas- ~m acesso a um salário mensal de Cr$ 7.700,00, pratica
mente 50% do salário ~míriimo çeste País. E o pior é que~ com- Uma jor-nada de 
s(dS horas morando, muílas vezes, di-stan-te oito, dez ou doze quilômetros do 
local da obrã-~-á esses flagelados ainda se pede, se impõe o trabalho aos sãba
dos e aos domingos. Não. há dia de descanso, existem apenas duas horas para 
o transporte, mãs porque essas duas horas são descontadas, a eles se pede, de
les se_exige o trab~lho aos sábados eoaos domingos~ 

CÕmo pode, s:r: Presidente, Srs. Senadores, uma família viver apenas 
Coni -Cr$ 7.700,00 mensais? 

Eu sei, mesmo porque todos sã.bem, que erros foram cometidos no pas
sado. A emergência, a chamada emergência foi criada nos anos anteriores, 
Õra para atender aos proprietários, depois para atender realmente aos neces
sitados, mas com poucas horas de trabalho. Eu sei, repito, que erros foram 
cometidos, que mUita vez foi inteiramerite desvirtuada aci_uela assistência pro.:. 
porcionada pelo Poder PúblicO Federal. Mas agora chegou-se ao extremo 
opost_o: as populações famintas, à beira da rriisêria, a implorar um lugar, a 
iinplorar uma oportunidade de trabalho, para no fim do mês receber a impor
tância de Cr$ 7 .700,00) cõm a qual deve suprir as suas próprias necessidades e 
as necessidades da família. 

É este o quadro desol_ador; Sr. Pr~tder:tt.e e Srs. Senadores, que presen
ciei no último fim de seman~-- Sou testemunha desde quadro. Posso 
teStemunhá-lo porque vi, porque senti e porque conviVi cOm aquela gente ne
cessitada, a implorar, a pedir inclusive ãgu3, o mínimo, numa palavra, para 
sobreviver ao terrível quadro_ por que grande parte da região nordestina. 

Neste in_$tante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um apelo às autoridades 
federais. sobretudo ao Sr. _Ministro .. Mário David Andreazza sobre cujos 
ombros pesam as responsabilidades malores pela cooidenaÇão e distribuição 
dos re:cur~os no. Nordeste ... Ç. neceSsário que todos quantos, realmente, preci
sem do míniffio.índis·pensãvel para s6bieviver,·o-tenbam através do Governo 
Federal e, mais do que precisam, é im-perioso, por outro lado, que o Governo 
pague aos trabalhadores, pague aos flagelados pelo menos o salário mínimo 
regional, que não chega, que não dá, que não é suficiente para a sobrevivência 
condigil.a mas qu-e~ pelo menos, impede o homem de morrer de fome. (Muito 
bem! fÇJ/mas.} 

O SR._ PRESIUENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há número para deliberação. 
As matérias constantes dos itens 1 a 38 ficam com a votação adiada por 

falta de quorum. 
As maté-rias Constantes dos itens 49 e 52 ficarri: com sua discussão sobres

tada em virtude de dependerem da votação de requerimento. 
Passamos, portanto, ao item 39: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Coirtissão de Redação em seu Parecer n9 702, de 1982), do Projeto 
de- ResoiUção n<' 60; de 198 I, que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a elevar em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e 
oito milhões, n~>Ve_centos e sessenta e _oito rriil e oitocentos cruzeiros) 
o montante de_ sua dívida coilsolldada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão a redação final é considerada definitivamente 

aprovada, nos termos do art~-359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à_ promulgação. 
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E a seguinte a redaçào final apro-vada: 

Redação final do Projeto de Resolutão n~' 60, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, ,- - · , Presidente, prorriulgo a segUinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em 
CrS 128.968.800,00 (cento e ~'fnte e oito mifhõeS, fwi'eCentos e sessenta 
e oito mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua d(~·ida consolida
da. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J'? É o Goyerno do Estado do Rio Grande do Sul, nos terffios do 
art. 2'? da Resolução n'i' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au
tOrizado a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e-v}nte e- oito milhões, nove
centos e sessenta e oito mil e oitocentos crUzeiros), ~o m-oritan(e de Sua dívída 
consolidada, a fim de que possa c_ontratar um empréstimo-de igual valor, jt~:n
to à Caixa Econômica Federal, mediante a utitizaÇão -de fC-cursos do -FUridõ 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à cOilstruÇão de-27 
(vinte e sete) unidades unitárias e de 8 (oito) laboratóriOS regionais naquele 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do _!lrasil no 
respectivo processo. 

Art. 2'? Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 40: 

Discussão, em- turnO único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n'? 704, de 1982), do Projeto 
de Resolução n'? 184, de 1981, que autoriza O Governo do Estado de 
São Paulo a elevar em Cr$ 393,810.000,00 (trezentos e noventa e três 
milhões, oitocentos e dez iriil cruzeiros) 0- montante de sua dívida 
consolidada. 

Em discussão a redaçào fiilal (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutiMla, declaro-a eitcerradaA 
Encerrada a discussão, a redaçãO firial é considerada definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

É a 'seguinte a redaçào final aprovada: 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 184, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituiçãó, e eu, , Presldente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 
393.8/0.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, oitocentos e dez 
mil cruzeiros) o mOntante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal reSolve; 

Art. l"" É o Governo do Estad_o de São Paulo, nos termos do art. 2""-da 
Resolução nt? 93, de 11 de outubro de 1976, do. Senado Federal, autorizado a 
elevar em Cr$ 393.810~000,00 (trezentos e noventa e três milhões, oitocentos e 
dez mil cruzeiros) o montante de sua dívida conSolidada, a fím de que possa 
contratar empréstimos no valor global acima mencionado, jun_to à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursOs do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, destinados à instalação de centros de saúde, 
nuquele Estado,_ obedecidas as condições admitidas pelo Banco CCntral do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 _Esta Resolução entra cm vigor ni data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 41: 

DiscUssão, em-turno únfcõ,-da Redação Final (oferecida pela 
ComisSão dC Redação em sêu Parecer n"" 707, de 1982), do Projeto 
de ResoluçãO nt?240, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municípal 
de Coxim. Estado de Mato Grosso do Sul, a- elevar em Ci$ 
12.356.000~00 (doze milhõe~. trezentos e cinqüenta e seis mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

Em disCussão a redação final. {Pausa.) 
Não huvendo quem queira discuti-la, declaro.,a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação- final é conSiderada definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do_ Regimento Interno. 
~- .t~t·fn""Mêfi'"l"""var'à prOmulgaçãó':' -•:.o: ~-~"';::-·- ~--~,-~~~o· .t,_ 

~É a seguinte a redação final aprollada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 240, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu Presíd_ente_, promulgo a segUinte 

RESOLUÇÃO N', , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim, Estado de Matro 
Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 12.356.000,00 (doze milhÕes, trezentos 
e cinqüenta e seis mil cruzeiros) o montante de sUa dívida consolidada. 

O Senado Federal resoh:e: _ 
Art. I~' É a Prefeitura Municipal de Coxim, Estad_o de Mato Grosso do 

Sul, nos termos do art. 2'? da Resolução nt? 93, de ll de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 12.356.000,00 (doze mTihõcs, tre
zentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
a fim de que possa contratar um empréstimo de_ igual valor junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a_utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social__,. FAS, destinado à construção de 8 (oito) escolas 
rurais, naquele Municipio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do_ Brasil no respectivo processo. 

Art. 2'? _ Esta Res.olu_ção entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto} - Item 42: 

Discussão, em turno úni"co, da Redação Fínal (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 708, de 1982), do Projeto 
de Resolução n~' 258, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Boca do Acre, Estado do Amazonas, a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 8.613.210,00 (oitç milhõf!s, seiscentos e treze 
mil e duzentos e dez cruzeiros). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havends> que_m queira discuti-13, decla.r:o-a enCerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 258, de 1981 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu ; Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE. 19§2 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre, Estado do 
Amazonas, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos crozei

- ros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. l'? E a Prefeitura Municipal de Boca do Acre, Estado do Amazo

nas, nos termos do art. 29 da Resolução nº 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros)junto à 
Caixa Ecoriôrilica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS; destiiuido à aquisição de equipa
mentos para coleta de lixo, naquele Município, obedecidas as condições adM 
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo; 

Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 43: 

Discussão, em turno úi:ticci, da Redação Firial (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n'? 709, de 1982), do Projeto 
de Resolução n'? 266, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Caianduva, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 39.300.000,00 
(trinta e nove milhões. e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolid_ada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não- havendo .quem-queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discusSao, a redação firial é considerada definitivãrilente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
~.:-. 'J\ ~vaCà priliiuli;J~ão. 
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É a seguinte a redaçào final apromda. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 266, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, -, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezen
tos mil cruzeiros.) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Ca:tanduva, Estado de São Paulo, 
nos termos do art. 29 da Resoluçã0 n" 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 39300._0_00,00-(trinta e nove milhões e 
trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômiça Fe
deral, mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, destinado à co_nstruç_ão de galerias pluviais, canali
zação de riachos e emissãrios diversos, naquele Município, obedecidas as 
condições admiti_das pelo Banco Central do Brasil no respe_ctivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 44: 

Discussão, em turno único da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 714, de 1982), do Projeto 
de Resolução nll 80, de 1982, que autOriiã-a Prefeitura Municipal de 
Tocantinópolis, Estado de Goiãs, a elevar em Cr$ 43.371.328,00 
(quarenta e três rriilhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e 
vinte e oito·Cruzeiros)·o montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359_ do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação . 

É a seguinte a redação finGI aprMdda. 

Redação final do Projeto de Resolução nll 80, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituíção,-e-·eu; , Presiden_te promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Estado de 
Goiás, a elevp.r em Cr$ 43.371.328,00 (qUarenta e três milhões, trezen
tos e setenta e um mil,_trezentos e vinte e oito cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

O Senado .Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Estado de Goiás, 
nos termos do art. 2<? da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar ~m CrS 43.371.328,00 (quarenta e três mi
lhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contrª'tar empréstimos no 
valor global acima mencionado, junto à Caixa Económica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvime~to Social -
F AS, destinados à co.nstrução de galerias pluviais, ·guias. sarjetas, lavanderias 
públicas, aquisição de equipamentos para coleta de lixo e constrllçào de uni
dades escolares, naquele Município, obedecidas as condições admitiçlas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 21l Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 45, 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 716, de 1982), do Projeto 
de Resolução n~'95, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Fortaleza, Estado do Cearâ, a elevar em Cr$ 218.583.000,00 (duzen
tos e dezoito milhões, quinhentos e oitenta e três mil cruieirõs) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redaç~o final. (Pausa.) 
Não havendo_ quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente 
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a" seguinte a redação final aprovada. 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 95, de 1982. 

Faço saber que o Se_nado-Federãl aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituição, e eu, 111111. Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Ceará, 
a elevar em Cri 218.583.000,00 (duzentos e dezoito milhões, quinhen
tos e oitenta e três mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Cearâ, nos 
termos do art. 29 da ResOlução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada_ a_elevar_el!l Cr$ 218.5_83.000,00(duzentos e dezoito mi
lhões, quinhentos e oitenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à 
cãiXa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoío ao Desenvolvimento Social-:- F A$_,_-d~stin'ªdo à construção de 2 (dois) 
hospitais de emergência, naquela capital, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE Passos Pôrto) - Item 46: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n., 718, de 1982), do Projeto 
de Resolução n9 116, de 1982, que autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo externo no valor de 
US$ 40,000,0UO.OO (quarenta milhões de dólares americanos) desti
nado ao Programa Viârio de Apoio à Produção Agrícola daquele 
Estado. -

Em discussão a r_ed_ação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitiVamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à prómülgação. 

E a seguinte a redação final aprovada. 

Redaçào final do Projeto de Resolução n"' 116, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituição, e eu,lll111. Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contra
ta; einpréstimo externo no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta mi
ll;ões de ddla;es americanos) destinado ao Progral'_!la Viário de Apoio 
à Produção Agrícola daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a 
realizar, c'?m ':i garantia da União, uma operação de empréstimo externo no 
valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta mrlhões de dólares americanos) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado sob a orientação do Ministéiio da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, a ser uttlizado na execução de trechos_ rodoviários, sendo com o pavi
mento do tipo Tratamento SuperfiCial Duplo com Capa Selante os seguintes 
trechos, Anastácio· km 21 (BR-419), com 21 km; Campo Grande-Rocheda 
(MS-080), com 80 km; Maracaju-Rio Brilhante (BR·267), com 75 km; Três 
Lagoas-Ent' MS-112 (BR-158), com 16 km; Três Lagoas-Garcia (BR-262), 
com 62 km; e Miranda-Bodoquena (MS-339), com 5__7 km; e com o pavimento 
do tipo Restauração com Revestimento _Primário os trechos: Morro do 
Azeite-Porto da Manga (MS-184), com 65 km, e Porto da Manga-Morro 
Grande (MS·t84), com 29 km, todos naquele Estado. 

Art. 29 A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetua~o pelo Ministério da F<~,zenda em a(ticulação com o Banco Central do 
~rasil. nos termos 9o item II do _ar~. l~' do Decr~t_o n9 _74.157, de 6 de junho de 
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1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política econômico-financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na. 
Lei Estadual n• 189, de 18 de dezembro de 1980, alterada pela Lei Estadual no 
219, de 6 de maio de 1981, ambas autorizadoras da operação. 

Art. ]9 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 47: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Pare~r n9 719, de 1982}, do Projeto 
de Resolução no 128, de 1982, que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a elevar em Cr$ 1.770.741.100,00Jum bilhão, setecen
tos e setenta milhões, setecentos e quarenta e uni rilil e cem cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente 

aprovada, nos termos do_ art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte-a nidação final aprovada. 
Redação final do Projeto de Resolução oll 128, de 1982. 

Faço saber que o Senado_ Federal aprovou, nos termos do art. 42, inCiso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No ,DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em CrS 
1.770.741.100.00 (um bilhão, setecentos e setenta milhões, setecentos 
e quarenta e um mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o Governo do Estado de Minas GeraiS, nos termos do art. 29 

da Resolução n'? 93, de 11 de outubro de I 976, do Senado Federal, autorizado 
a elevar em Cr$ 1.770.741.100,00 (um bilhão, setecentos e setenta milhões, se
tecentos e quarenta e um mil e cem cruzeiros) o _montante çle sua dívida coo~ 
solidada, a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima 
mencionado junto à Caixa EcOIIômica _Federal, mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinados a 
investimentos em aÇão social, aquisição de viaturaS ·e aparelhagem de comu
nicação e investimento em desenvolvimento e forma_ção de mão-de-obra, na
quele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
sil no respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 48: 

Discussão, em turno Tüiíco, da Redação Final (oferecida pela 
Comíssão de Redação cm seu Parecer n9 720, de 1982), do Projeto 
de Resolução n9 130, de 1982, que autoriza o-Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo externo no valor de 
USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos) desti
nado ao Programa Viário de Apoio à Produção Agrícola daquele 
Estado. 

Em discussão a redação fin<ll. r Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definTfiViirlente

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 130, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do sul a contratar 
empréstimo externo no valor de USS 60,000,000~00 (sesseitta milhões 
de dólares americanos) destinado ao Programa Viário de Apoio-â Pro
dução Agrícola daquele Estado. 

O -Senado Federal resolve: 
Art. l9 É o Goverrio do Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a 

realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no 

valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos) ou o 
equivalente em outras moedas, _de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado sob a orientação do Miriistério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, a ser utilizada na execução dos seguintes trechos rodoviários, todos 
com o pavimento do tipo tratamento sUperficial duplo com capa selante: 
Camapuã-Paraíso (MS-349), com 130 km; Amambaí-Mundo Novo (MS-
156/295f!41), com 171 km; Dourado-Naviraí (BR-133/MS-487), com 131 
km; Capim Verde-Camapuã (BR-060), com 41 km; Jardim-Nioaque (BR-
060), com 57 km; e- Vila Vicentina-Deodápolis-lvinhema-Nova 
Andradina-Casa Verde (MS-134/BR-376), com 236 km, todos naquele Esta
do. 

Art. 2"' --A-Operação rê:ãllzar..:se-á nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do item II do art. 111 do Decreto nll 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demaiS exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política económico~ financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Etã.OU.al-nll 189, de 18 de dezembro de 1980, alterada pela Lei Estadual nll 
219, de 6 de maío de 1981, ambas autorizadoras da operação. 

Art. 3-~' Esta Resolução entra em vigor n"a data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 50: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nll 149, de 
J 98 t (apresentado pela Comissão· de Finanças como conclusão de 
seu Parecer nll 907, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro a contratar oPeração de empréstimo externo, nova
lor de uss 162,000,000.00 (cento e sessenta e dóis milhões de dóla
res), destinado à Campanha do Metropolitano no Rio de Janeiro, 
tendo 

PARECER, sob no 908, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicida-, 

de, com voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza e Hugo Ra
mos. 

Em discussão o projeto. r Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Ã Votação fica adiada por faíia de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 51: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nll 73, de 
1982 (apresentado pela Com_íssão de Ecõnomía ·como conclusão de 
seu Parecer n"' 385, de 1982), que aUtOriza a-Prefeitura Municipal de 
Poconé (MT) a elevar em Cr$ 138.164.974,38 (cento e trinta e oito 
milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro 
cruzeiros e trinta e oito centavos) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERES, sob nos 386 e 387, de 1982, das Comissões: 
-e/e CQnstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicí

dade; e 
-de Munidpios, favOràV€:1. 

----Em discussão o projeto. (Pausa.)_ 
Não havendo _quem queira discuti-lo, deClaro-a encerr8.da. 
A votação fica adiada por falta de quornm. 

O SR. PRESlDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência transfere para as 
19 horas a sessão corijt.i.nfa anteriormente cOnvocada para hoji, às 18 horas e 
30 minutos. ---

0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às-18 hora-s e 30 minutos, destinada à apre
ciação dos Projetas de Decreto Legislativo nlls 17 e 37, de 1981, e dos Projetes 
de Lei da Câmara n"'s 77 e 78, de I 982. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra à nobre.Senadora Dulce Braga. 

A SRA. DULCE ""BRAGA (Pronuncia o seguinte _discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Iniciada no dia 23 de agosto, encerrou-se no dia 30, em Brasília, a Sema
na do Excepcional, no Centro de Ensino Especial número 2, convocada pelo 
diretor executivo da Fundação Educacional do Distrito Federal, com o obje
tivo de conscientizar a conl.unidaáe soore o problema do excepcional; atuali~ 
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zar recursos humanos, visando a otimizar o atendimento ao aluno excepcio
nal e integrar as entidades que atuam nessa área. 

A FUNDEF mantém quatro escolas de ensino especial, duas no Plano 
Piloto, uma em T.:tguatinga e a _quarta em Ceilândia, p<ira atendimento a to
das as crianças excepcionais do Distrito FederaL 

Convenhamos que é muito pouco, mas, ainda assim, serve de exemplo a 
outras unidades da Federação. 

De qualquer modo, o diretor executivo da Fundação afirma que a oferta 
de ensino especial é maior do que a procura, na Capital da República. Isso 
significa, nada" menos, que Vigbta o preconceifo dos pais, preferindo esconder 
em casa o filho cxcepcioriãl-a ex-pó-lo meSmo num educandárío especializado. 

Para uma população infantil- de nunca menós de trez_entas mil pessoas, 
há 2.115 alunos excepcionais atendidos no Ensiriõ Especial, dos quais 1.650 
são defidentes mentais, 260 defiCientes visUais, 125 d_efi_cíentes fisicç)S e-5.?~ 

com deficiências múltiplas. O atendimento complementar a-o exC-epcf()ital, fei
to nas classes especiais das escolas regulares, abrange apenas 4~~ ~!unos, o 
que levaria a acreditar na exi:Stên.Cia, ho.Di?trito Fedc;:r_a1_1 A~ p~~~-q~_JE_~fs- de 
1,5 excepcionais ·por tOO crianÇas, -número evidentemente ótímls"fã,_ para 
quem conhe.ce a sifuação dõ Br~$il. principalmente nos grandes centros, com 
suas favelas. 

Segundo a djr~toJ.i~ Qç En~ino Sspecial _d~J:u_n~d~çã-;,··Ed~~cfO_nâC~ _en~ 
sino especial aos_ deÕci~ntes yisa a __ desen_v_Ql_ver su~i P~-t;~~~~~i~a9es: -- -o 

Vou citar palavr"as dessa educadora, que me parecem muito _eficient.es, 
muito importantes. 

Adverte essa educadora: 

"Ba.sta salientar -a quantidade de pessoas surdas que, por iSSO, 
acabam ficando m!ldas também. se elas tiVerem- edUcação espec-íal, 
poderão falai perfeitamente." 

Acrescente-se que, no ensino do excepcional, é Ílecessária uma colabo
ração estreita_ entre a f:.~müia, o magistério e o Go"teroo, pois ela precisa de re
forço cõnstailte, a firri de.integrnr-se mais cóinpletamente na escola e na_meio 
social. 

Deve-se, por isso, reforçar seu aprendizado no lar. 
Temos que a educação do excepcior.al e a pré~escola são os problemas 

educacionais mais g"raves do Pars. E repito. se alguém quiser contestar, na mi
nha opinião, a educação do excepCional e a pré-escola são os problemas edu
cacionais mais graves dQ país. E temos certeza de que, nesse particular, será 
eficadssima a aç_iío _da M.inistr_~ Ester Figueiredo -Fefrãz. 

Era o que tínhamos a d_iz_er, Sr. Presíden~e. (Muito_bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador José Fragellí. 

O SR. JOSf: FRAGELLI (Pronuncia o segu_inte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Deparei, no Digesto Econô_mico de julho, com 9 tr~~-ªlho de um erp.inen
te colega, advogado do Rio de Janeiro, denominado "A Escalada Tríbll
tária", no qual ele mostra como vêm se processando no País) através de atas 
sucessivos do Governo da República e seguindo, como sempre, o mau exem
plo que prolifera com facilidade, as demais autoridades governamentais atra
vés de decretos, de portarias, de avisos, de instruções, também vão legislando 
sobre matéria tributária, passando por sobre a Constituição _e todos aqueles 
princípios constitucionais que dariam às pessoas e às instituições garantias 
que são clússicas. Como exemplo ele dá justamente o Decreto-lei n"' 1.940, do 
Senhor Presidente da República, referente ao FINSOCIAL e a Portaria que 
se lhe seguiu, de n'>' I 19, emitida com o escopo de disciplinar o recolhimento 
dessa contribuição . 

Atropelados ficam os af_os_legais, comO o Código Tributário, que é uma 
lei complementar, além da Constituição da República. 

E ele nota, com muita agudeza, que a prátiCa reíteradá de atos dessa na
tureza que, pela passividade dos contribuintes, acabam por se incorporar ao 
nosso ordenamento jurídico, transformando-se comp que num Direito Tribu-
tário costumeiro da União. --

Mas, eu diria, Sr. Presidente, que não é apenas pela passividade dos con
tribuintes, mas pela passividade também do Congresso Nacional que deixa 
que as suas atribuições especfficàs·, ·estabelecidas na-COnstitliiÇã(fFederal, se
jam postas de lado pelo Poder Executivo. 

Realmente, diz muito bem o_ meu no.bre colega de Goiás: ..... atribuíções, 
funções que são usur_padas pelo Governo, ... " infringindo um texto expresso, 
cq!l:_lo o art. 153, § :Í9, da Constituição-, que declara: 

"Nenhum tributo será exigido Ou aumentado sem que a lei o 
estabeleça, nem cobrado em cada exercício, sem que a lei que o houw 
ver instituído ou aumentado esteja em vigor antes do início do 
exercício financeiro, ... " 

O trabalho do ilustre advogado se desdobra com rigor no exame da ma
térfa jurídica-tributária, mostrando que não hã dispositivo da Constituição, 
de lei complementar, que excetue essa contribuição tnstitUída pelo Decreto-lei 
n'? 1.940, daquela garantia constitucional do art. 153, § 29, da Constituição. 

E lembra mais, Sr. Presidente, que o Códígo Tributário, lei complemenw 
lar - é bom repetir- reserva à lei - vejam bem -à lei, as funções, primei
ro: 

"Definir o fato gerador da obrigação tributária, de estabelecer a base de 
cákulo, de Ocdarar qual o sujeito passivo e de fixai' ·a alíquota." 

-0 Sr. PaUlo BrO;sard--= -Ctaro! --ESt~ {~ina-norn;a do Direito TribuiáriÕ 
e rl.o Direito Constitucional. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Tudo isso estã sendo legislado não apenas 
através de d!itC_retos~leis, mas aindri de-decretO que, como no caso do Decreto
teT!i9-J.940, a Portaria n'? 119 Chega a_ incluir nas obrigações estabelecidas pelo 
Decreto-lei n<? 1.940 as instituições finan!=eiras e as Sociedades seguradores. 
Como ele mostra muito bem- não quero entrar nestes detalhes- as insti
-~u.iç_õcs _fji"la~~eíras e~~ _so_c~edades ~eguradoras estariam fora do alcance da 
cÜsp~siçãÓ d~ D~creto-lei ~9·1.940; de.ffiaiC)deste anO. Mãs, uma portaria do 
J\.(iniSiério d~· Fazend~ inter~reta o deCretO-Jei _e s~jelta_:~-eSSeimposto as ins
tituições fíanCeíras e aS Socieêiade.s seguradoras: Porque, se fosse apenas com
Plenlcnta!- talvez fosse teg~íl; mas ilãO é;in"dui, "ccirilo sujeito paSsivo de uma 
obrigação_ tributária pessoa JUrídica, ciue não é, e"X.fit?mente, alcançada pelas 
disposições do Decreto-lei n"? t :940. -
__ -,__Q_Sr_.___J?_au{o Brossard-:- Permite~ me y. Ex•?_ V. Ex• etâ <ibQrdando um 
lema de fundamental importância. E o que diz respeito ao princípio da legali
.dade.em m<Jt~ria_ tributá_rh~1 prit)cípio fl,!ndam_en~al, princípio que acompanha 
a evolução dos pnrl:.tmentos, princípio ínsito nos governos representativos, na 
denlocracia representativ;.t. e o que é de mais basilar, de mais fundamental, é 
digamos assirri: o alicerce de toda a. t~oricuio_&ov~no .representa;ivo, do go
verno Constitucional. PrinclpiO" da legalidade é específico em matéria tríbu
túi"ÜL E entre !tós, coriieçou o abuSO atraVéS de decreto-lei. O decreto-lei, que 
é ~~ ~to- do~~~õdef" Ex.ecufivo, que se torna obrigatório no dia da sua publi
cação, cujos a tos praticados a sua luz são váfidos ãrnda quando o Congresso 
venha a repelir o decreto-lei, o que é uma verdadeira inversão de tudo quanto 
se pode imaginar em matéria jurídica. E, por fim, como os abusos vão em 
crescendo, nós temos agora: é criado um-trióüto por decreto-lei. no outro dia, 
ele é cobrado no meio do exercício. Mais tarde, a sua receita é disposta como 
se f9$SC faz~n9a privada por u_ma autoridade, p~_lo Preside~ te da_ República-. É 
~que ~tá ~~~mt~cend_~ C()m Q EJ~~OCIA~,. Criado ~qr -deci-~to-lei, cobrado 
no ffieio d6 exe-rcídó-e,Ugõra a receita é dis-POsta como-se fosse verba pessoal 
do seu património pessoal. Chegamos a esse_ ponto no Brasil. 

O_SR. JOSf FRAGELLI- V. Ex.• tem razão. O autor diz o que V. Ex• 
acaba de afirmar que, devido ao princípio-da reserva legal, somente a lei pode 
definir o sujeito passivo da obrigação tributária, o fato gerador, etc. Mas, 
como ele mostra, uma portaria, aquilo que o próprio decreto-lei n'i' 1.940 não 
fez: a portari"ã do Ministério fez. 

O Sr. Paulo Brossard- Claro! Mas, nobre Senador, se me permite V. 
Exb9, eu tenho lido em alguns editoriais de jornais importantes a defesa ar
dente e ardorosa de uma modificação da.rossa lei processual, para permitir 

-que as entid-ades, que as associações defendam os interesses dos seus nliados, 
sob a declaração expressa de que as pessoas físicas e jurídicas não têm como 
frequentar osli'ibunais, porque não resistem, individualmente, às pressões es
tataiS. Então. pretendem que as entidades representativas, as associações de 
clas-se defendei"n o di_reito que têm, uma faculdade processual, a legitimidade 
processual para defender os direitos individuais das pessoas, que, hoje, já não 
pOdem bater mais às portas dos tribunais, ta_l o poder de pressão que tem o 
Estado. Eu diria mais: que tem as autoridades subalternas do_ Estado. 

O SR.lOSt. FRAGELLT- Quer diz_er quet para aquelas garantias indi
vidu_ais esti:l~~recidas na Constitulç""âó, dev~m ser criados ago-ra novos meca-
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nismos de defesa que antes nem podiam ser conseguidos, como esse a que se 
refere V. Ex' 

O Sr. Paulo Brossard- Veja a gravidade do fato! Pedem que a lei pro
cessual dê legitimidade às entidades represcntantivas das várias categorias 
econômicas, para que estas entidades defendam os interesses dos sues filia
dos, porque estes temem as sanções diretas e iridiretas da Administração. Eu 
estou me lembrando, neste momento, nobre Senador, é de alguém que não fOi 
membro desta Casa, mas foi dos mais ilustres membros da Câmara dos De
putados, antes de honrar o Supremo Tribunal Federal e que foi mestre neste e 
em outros assuntos, o saudoso e grande Aliomar Baleeiro. (Muito bem.') 

O SR. JOSÉ FRAGELLI -Sr. Presidente, o ilustre advogado Bulhões 
Pedreira ... 

O Sr. Paulo Brossard- Que, aliás, é uma pessoa muito competente ... 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- ... termina esse seu interessante trabalho em 
defesa das franqUiaS cOnstítuCiOiiais dos individues e das pessoas jurídicas, 
também, ennm-, de todos os cidadãos com- estas considerações, lembrando 
uma lição de Francisco Campos que, aó rileu ver, merece ser, aqui, reproduzi-

. da: 

'~A adoção de medidas tributárias-:.__ diz o adVogado~ a.to
que de caiXa, sem o ~evido cuid.ado na elaboração das normas, leva. 

··irremediavelmente, à inQbservância dos princip1riSiurid3.mentais -da 
OTdem jurídica, e a prevàlecer esse prOcedim~nto, chegará o -dia ·efP. 
que noyamente Fran~isco Campos ·se farã ouvir~ sentenciando: 
quando o_ tributo,.ao invés de condicionado às cirCunstâriCiaS.e à ca
pácidade da matéria t.dbutável, tem por efeitO, precisarllente~.-dCs
truir _3. coisa qUe -~le deveria preservar, .para que sobre. ela possa 
renovar-se futuramente a sua iJJcidência úHI, não deve ser <;onsidera
d.o como -exercício .do poder de tributar, nem é tributo, como a força 
que ao irtvés de conservar, manter e resguardar a comunidade, cUjo 
aniquilamento resultaria a sua própria destruição; não tem por-ob
jetQ destruí-la, não é Governo, nem aparenta os atrib~tosdo GoVér
no,-nem lhe pode trazer o nome. Tanto-em um, quanto no outro, o 
que se exterioriza sobre os nomes de tributos e governo, não seria o 
governo nem o tributo, mas no casO deste, o latrocínio, e rio daqUele 
a forÇã bruta; em ainbos, a natureza não mudaria com ·a ní.udança 
de máscaras, etiquetas -ou apelidos." 

Esse é o retrato da nossa situação nestes últimos anos. Quando a Opo
sição quer mudar a Constituição para que voltemos a ter aquelas clássicas 
franquías constitucionã.is, nós-somoS-simplesmente chamados até de subversi
vos, porque nós não podemos aceitar a ordem jurídica conspurcada pelo Po
der Executivo, como nós a temos hoje! 

O Sr. Paulo Brossard - Permite-me V. ExiJ. um aparte? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Poís não. 

O Sr .. Paulo Brossard- Mas, nobre Senador, se V. ExiJ. me permite eu 
vou externar uma pequena discordância. Eu creio que para observar os 
princípios da legalidade e da anualidade, estes ressalvados os casos expressos, 
previstos no § 29 dO ari. 153, não precisava alterar o texto nem mesmo da 
Carta outorgada: bastaria cumpri-lo. Porque, eu vou lhe dizer uma coisa: os 
preceitos que consagram o princípiO da legalidade são !iterativos, são repetiti
vos, são rebarbativos, são pleonásticos, eles se sucedem. Relativamente, o 
princípio da anualídade é que ele é enunciado urna ou duas vezes, com as res
salvas constantes do§ 29. De modo que, fora desses casos vigora, vige, é obri
gatório o princípio da anualidade~ 

O SR. JOSIO FRAGELLI - Eu não poderia estar senão de acordo com 
V. Ex~ Mas o fato é que redigido o texto constitucional tal como ele se encon
tra, ele tem dado pelo menos pretexto, para não dizer motivo ou razão, para 
que os atas do Poder Executivo sejam defendidos pela sua Maioria submissa 
aqui no Congresso, e pelo menos por urna Maioria também no Poder Judi
ciário. 

O Sr. Paulo Brossard- Mas basta dizer que nenhum decreto-lei até ago
ra foi aprovado com o voto do Congresso. Todos eles tiveram aprovação táci
ta, decorrente do decurso de prazo. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- O que estamos assisiíriâo, Sr. Senador, é a 
decadência de dois Poderes da República: um é o poder político que é o Con
gresso ... 

O Sr. Paulo Brossard- Nobre Senador, vou citar de memória: na parte 
da Organização Federal, lá está díto, eu creio que é um preceito a que V. Exf. 
aludiu há pouco, salvo engano, é o art. 19, inciso I quando diz: ·~Art. 19. É 
vedado à União, áos Estados, ao Distrito Federal e aos MunicípiOs: I- criar 
ou aumentar tributo sem que a lei o-estabeleça ... " Mais adiante, quando trata 
da Organização do Poder Legislativo, o que diz logo n_o item primeiro, quan
do trata da competência do CongresSo Nacional é com a sanção do Presiden
te da República. Porque as competências do Poder Legislativo são duas: 
aquelas que dizem respeitO a uin-a cioriipetênciã privativa que se exprime, que 
se pratica através do decreto legislativo que independe da sanção presidencial 
e a competência que se exerce através de lei, e por isso mesmo lei que é sus
cetível de sanção e, por conseguinte, de veto. Pois bem, Lá no artigo que dis
põe Sobre a matéria que por via de lei o Congresso Nacional regula, o que 
quer dizer com a sanção do Presidente da República, o item primeiro, salvo 
enganó diz; .. DiSpor sobre tributos." Quer dizer, só através de lei! Nunca por 
decreto-lei que não tem sanção. Sempre através de lei é que por conseguinte, a 
matéria tributária pode ser regulada. -Mais adiante dia o § 29 do _art. 153:_ 

.. Ninguém serã obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei." Ora, o pagamento do tributo, que é uma obrigação de dar, 
é I:Jllla ~imínuição nci-patrimônio qUe-o contribuinte sofre, só pode ser impos
to através de lei. E ainda mais adiante, entre as .. Garantias Individuais", no§ 
29, se diz: "nenhum tli.buto.será e.X:igi~o ou aumentado sem que a lei o estabe
leça ... -e nenhum será cobrado em cada exercício, sem prévia ãU.tod:iação le
giSlativa, salvo os .casos que enumera:~ De modo que,. as disposições legai$ 
cfiCg~ a ser pleonãstícas~ po'iq-u·e rePetitTVãS. --- - . 

_.'()SR: JOSÉ FRAGELLI- Eu estou, e não.poderiadelxar de estar, re
pito, em tese, de acOrdo com V. Ex~ M'as, os f3tos aí estão·mostrã.ndo o_cõn-
lrãrici.- Esses aios_ rerindO a ConstituiÇão da· R.eptibiicã, fefindo aS i <:is· comple
QlCD:tares ~êm ~~ido aCat~dos, in_çiusive pelo Poder J udicíãrio. 

A conclusão ·a .qUe chego, nObre Senador~ é que 'nós devemos modifi.Car a 
· ConstitUiçã-o para estabelecer textos cuja ·;ntêrl>retaçâõ não possa ser torcidci, 
para que esses atos dO Poder ExecutiVo -venham a ser; como o estão sendo; 
ãcit.ta<fos pelo _POder-Judiciário. Qual a explicaÇão que V r Ex• dá para fsso? A 
explicação-que dou é esta: são dois Poderes em decadência, num fegime êomo 
este, no qual nos· encontiainos, tanto o Congresso N adonal que apóia essa le
gislação do Poder Executivo, quarito o próprio Poder Juâíciáriol 

O Sr. Paulo Brossard- V. Ex~ deve estar lembrado -já que falei há 
pouco_em Baleeiro- que o preceito da Constituição de 46 era muito mais 
preciso, iilclusiye_porque em relação ao princípio da legalidade ele era absolu
to. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Da anualidade ... 

O Sr. Paulo Brossard --E em relação ao princípio da anualidade ele 
abri3:duas exceções: dizia respeito à tarifa alfandegária e ao imposto lançado 
por motivo de guerra. E _são situações perfeitamente compreensíveis. O legis· 
lado r teve a sabedoria de abrir essas duas exceções. Pois bem, a despeito disso 
V. EXIJ.- sabe que Os tribunais, incluSive o Supremo Tribunal Federal, começa
ram a ser complacentes em relação à quebra do princípio da anualidade, fato 
este que levou o sábio Baleeiro a observar que os tribunais estavam erodindo 
o preceito constitUcional, e que a União procedia como municipalidades re
lapsas. Começou isto uma vez em que um dos primeiros Orçamentos, após o 
regime de 46, no qual parece que se esqueceram de incluir entre as Receitas da 
União do adicional do Imposto de Renda que era uma contribuição, um adi
cional, como está o nome a dizer, que deveria ser cobrado num determinado 
período. Houve omissão desta referência e, a despeito dessa omissão e, natu
ralmente que os contribuintes levaram a questão aos tribunais, a despeito dis
so, por mil e uma construções, inclusive citando autores estrangeiros que es
creveram à luz de uma legislação diferente da legislação brasileira. Eu ine re
cordo muito bem, citavam~se autores franceses, Trottabas entre eles, e que di
ziam eles que era legítimo. Era legítimo porque em França não havia o princí
pio que no Brasil era dogma constitucional. Pois bem. Já naquele tempo os 
tribunais foram sendo complacentes e amenizando o princípio da anualidade, 
entendendo, por exemplo, que se a lei estivesse em vigor, antes da entrada do 
exercício financeiro, ainda que promulgada depois de aprovado o orçamento, 
como não fosse verdade que a lei orçamentária, lei infQrmal para uns, lei ma
teriaf para outros, mas de qualquer forma lei, é uma lei que autoriza a 
cobrança dos tributos no exercício seguinte, mas dos tributos previamente 
criãdos pela legislação tributária de caráter permanente, e a lei orçamentária 
não poderia autorizar o que era inexistente. A despeito dessa coisa tão sim
ples, tão evidente, tão palpável, os tribunais foram claudicando, porque sem-
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pre foram mais amigos do tesouro do que da norma constitucional. Mas isto, 
em tempos idos. Agora se tornou moda. E os jornais de hoje:-dizem que o 
Banco Central impôs uni imposto. De ontem para hoje, parece que pelo tele
fone, um imposto de 25% sobre os dólares adquiridos em caso de viagem. 

O Sr. Benedito Ferreira - Não foi o Conselho Monetário? 

O Sr. Paulo Brossard- Ou seja o Conselho, não sei. M_as quer dizer, ou 
seja o Banco Central, que é urna autarquia federal, ou seja o Conselho Mone
tãrio, que é ... , não saberia dizer neste momento qua.l a sua na~ureza jurí~ica, 
mas de qualquer forma é um segmento da administração pública, do Poder 
Executivo. Quer dizer, tem um segmento da administraç~o pública o poder 
que o Presidente da Repúbica não tem? Eu não quero dizer qUe não haj~ abu
sos, que não tenha havido abusos e que eles não devam ser coibido_s!_E um.a 
coisa inteiramente diferente. Agora, estender um imposto sobre uma matéria 
não tributada até ontem é que _me paréce alguma Coisa deliran~e de tod~? ?~ 
princípios orgânicos de um país_ normalmente adminjs_trado_, n?rmalmente 
organizado. 

O SR. JOS.t. FRAGELU - V. Ex•leinbrou, com oportunidade, que a 
Constiü.úção anterior fazia apenas duas ex.ceções expressas ao princípio da 
anualidade, e, mesmo, o Poder Judiciãrio encontrava uma maneira· para elidir 
a apliCação pu·ra e simples dcsfe ptii:lcípio. Qu"anto mais, Srs. s-enadores. com 
este di·spositivO ãtual, "q-ue, depois de estabelecer o ·princípio da anualidade, 
diz: " ... ressalvados a tarifa alfand_egária, etc. etç., além d_o imposto lançado 
por mot-ivo de guerra e demais casos prevístóS ·nesta Constituição." · 

O Sr. Paulo Brossard- Nesta? 

O SR. JOStc FRAGELLl- Nesta Constituição .. 

O Sr. Paulo Brossard ;_ Vamos ·chamar de Constituição. 

O SR. JOSf: FRAGELLl ,-..,Veja V.Ex•, portanto, a amplitude dessa 
disposição. 

O Sr. Paulo Brossard- Vamos chamar de Constituição -esta Cãf[a ou~ 
torgada, nela e não em outra, e não em qualquer outro djspositivo. Agora 
veja só: quando eu falava sobre IOF e sobre o dólar, me perguntava o Sena_
dor Benedito Ferreira se não seria o Conselho Monetário. Leio o Jornal do 
Brasil: "O Banco Central decidiu também que toda compra de dólar pagará 
25% _de IOF- Imposto sobre Operações Finan_ceiras .. 

O Sr. Benedito Ferreira --Vinte e cinco por cenlo sobre a alíquota ou 
sobre o valor da compra? 

O Sr. Paulo Brossard- Sobre o valor da compra. Quer dizer, há pouco, 
ou o Conselho Monetário ou o Banco Central, não sei quem, mas o Governo 
Federal, vamos usar a expressão no seu sentido amplo, limitou a compra de 
dólares nas viagens para o rio da Prata, e desta forma coibiu alguma coisa 
que estava sendo motivo de abusos. Eu acho __ que fez muito bem, acho que foi 
uma medida que só merece louvores. Poderia faier assim em relação a outros 
setores em que fosse, digamos, detectada a existência de abusos. Agora, o que 
não posso compreender é que o Banco Central, urna autarquia federal, numa 
terça-feira, tribute uma operação até então não lributada c com a ninharia de 
25%. Mas o que é isto, meu Deus? 

O SR. JOSÉ FRAGELLl- Mas tudo isto é de se esperar, Sr. Senador, 
se continuarmos com esta constituição que aí está ... 

O Sr. Paulo Brossard- Com esta Car_ta, outorgada, V. Ex~ quer dizer. 

O SR. JOSi:: FRAGELLI - Com esta Carta t.a_ntas vezes outorgada, 
Carta que seria a de 1946, modificada por tantos atos autoritários ... 

O Sr. Paulo Brossard- Aliás, por falar ni~t(),_eu_ t~nho dito, eu sempre 
fui um adversário ... 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Então, o que acho _fundamental éjustamen
t~ fazermos uma nova Constituição para voltarmos àquelas fontes, digamos 
assim puras ... 

O Sr. Paulo Brossard - Legítimas. 

O SR. JOSl': FRAGELLI - .. .legítimas e demo~ráticas. 

O Sr. Paulo Brossard- Eu desde estudante, nobre Senador, ~ornei po
siçãO-cOntrária ao Estado Novo. E me jacto de t~r-me-iniciado a vida pública 
trabalhando, lutando pela redemocratização do meu País, em 1945. Mas, fui 
obrigado a dizer um dia da trjbuna parlamentar que o legislador de I O de no
vembro de 1937 tinha sido resgatado pelo de 1969. 

O SR. JOSf: FRAGELLI- Mas, não ê de admirar o que V. Ex• acaba 
de dar conhecimento à Casa, pela leitura do Jornal do Brasil. Um trabalhõ, 
aqui do mesmo Jornal do Brasil. assinado por Cristina Michaellis, mOstra os 
<::ncargos criados por decretos-lei: o imposto calamidade, através de dois 
decretos-lej do Presidente Geisel, em marÇo de-1979; 29, a elevação do_ impos
~tO de_renda das pessoas jurídicas de 30% para 35%, criados de um ato adiciõ~ -
nal não restituível de 5% sobre o que excedesse, na época, trinta milhões. Al
guns desses decretos-leis viol~r_am o princípio da anualidade. Outros não vio
laram, mas, de maneira profunda, coÍltrariam os planos que todas as empre
sas formulam a cada ano para gerir os seus negócios, os seus investimentos, 
trazendo portanto as mesmas incertezas e os mesmOs obstáculos àquilo que 
dever.i:a ser urna garantia individual, de não ser tributado senão com o prévio 
conhecimento_ e com o tempo suficiente, pata que seus direitos e os seus justos 
interesses não sejam atingidos ... 

O Sr. Paulo Bro~~ard- Eu até di"ria que é um princípi~ de civilização. 

- -0 SR. JOSÉ FRAGELLI- Perfeito! O 39 é o empréstimo compulSório 
de 10% sobre a renda não tributável que excede de quatro milhões -
Decreto-lei de 16 de abril de 1980. Vou abreviar. 49- O aumento das alíquo
tas do Imposto sobre Operações Financeiras, também de abril de .1980. 59-
A elevação de 5% para 10% de adicional não restituível do Imposto de Renda 
sobre o lucro extraordinário-das instituições financeiras. 

Também não atingiu o princípio da anualidade, mas atrapalhou o planc
jamento financeiro das instituições atingidas. E ainda, como resultado o au
mento das taxas de juros, atingindo, portanto, não apenas as instituições inte
ressadas, mas toda a comunidade nacionaL 

o Sr. Paúlo BroSSarl{.:_ Nobre Senador, j"á observei á.érui nó Senado, 
mais de uma vez, que parC~e_ que o Poder E-xecutiVo faz IsSo-para aiflda ames
quinhar o Legislativo. Diga-se de p·assagem qU~ ·9 Põder ~xccutivo_ tem, nesta 
Casa e na outra C.asa do ·congr~-so ~acional, .Uma sólida e fíel maioria ... 

O SR. JOSE FRAGELLI - De tripudia; sobre o Poder Judiciário. 

O Sr. Paulo Brosscird- .:. qt.ie nunca lhe faltou. A nosso juízo, a meu 
juízo, essa inaioria tem falútdo ao Brasil... 

üSR. JOSt FRAGELLI- Exato. 

O St. Paulo Brossard - ... mas ao Governo nunca faltou. Pois bem, 
quando Os trabalhos parlamentares estão por encerrar-se eles se encerram no 
dia 5 de _dezembro - nos dois. três dias depois saem dois, três, quatro 
decretos-leis alterando a legislação_tributária. Quer_ dizer, o Governo na pro
va mais cabal de desapreço não apenas ao Congresso, mas aos próprios ami
gos que no CongresSO lhe dão uma cobertura iri-estrita, parece que requinta 
nO abuso, porque é nos últimõs dias que ele faz isso, e isso tem ocorrido todos 
os anos, e já observei este fato da tribuna desta Casa, mais de urna vez. 

O Sr. Benedito Ferreira,- V. Ex• me permite uma observação. 

O SR. JOSf: FRAGELLI - Pois iião. 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador José Fragelli, quanto ao 
princípio da legalidade e até mesmo a competência do Banco Central em-esta
belecer essa alíquota de 25% de o IOF, _r~alrnente falta-me condições para dis
cutir, porque não conheço a competência do Banco Central, não conheço a 
legislação que _autorizou e,sse ~ipo de ato _legislativo. Ocorre, porém, se olhar
mos as razões alegadas pelo Banco Central, que o problema requeria um me
dicamento de urgência. Diz o próprio jornal, mais abaixo- V. Ex~ certamen
te não alcançou até onde chega a justificativa: 

.. De repef:)_te, em meados do mês passado, a SeÇãO di-PaS'SapOTte"s do Ser~ 
viço de Polícia Marítima e Aérea e de Fronteira da Polícia FederãJ pasSou a 
recebei 1.200 pedidos diários de passaportes, ao invés dos habituais 400. A 
maior p·arte dos pretendentes se dirigia a países da América do Sul, ,para onde 
hasta carteira de identidade, etc~~· 

O certo é que a notícia diz totalmente o seguinte: as pessoas compravam 
dólares, na forma estabelecida anteriormente, e podiam passar com a família 
uma semana no exterior, em Miami, por exemplo, e ainda tinham lucros, sem 
pagar um centavo com o negócio -dos chamados doleiros, como eles chamam 
aqui. Doleiros seriam os negocistas com os dólares comprados corno se fosse 
para viagem ao exterior. Veja V. Ex~ que se pode realmente discutir a legali
dade, como V. Ex~s fazem como bacharéis, corno~advogados, como juristas 
-e faltam-me realmentC con-dições para dizer da le&alidade ou não do Banco 
Central- mas da moralidade, por favor, V. Ex•s hão de convir que está mais 
do que embasado. 
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O SR. JOSÉ FRAGELLI- Quanto à legalidade, neste artígo lembra a 
autora que a medida do aumento das alíquotas do IOF "violou o princípio da 
anualidade, e oTribunal Federal de Recursos já declarou reiteradamente que, 
no ano de 1980, a cobrança adicional do IOF é inconstituciánal". 

V. Ex~ deve estar reparando n_o meu abuso pronunciamento que eu não 
insisto tanto na questão _da legalidade senão como um aspecto da normalida
de legislativa e respeito aos- ír1Teresses individuais, para mostfir que esses 
princípios estabelecidos na CoOstítuição o foram apenas por--Cõ":OSidàações 
teóricas ou motivados por profundas raízes na realidade social. .. 

O Sr. Paulo Brossard- De t9do o mundo ocidental. 

O SR. JOSE: FRAGEJ.:[l.:..:·vou encerrar o meu discurso lembrando a 
Carta Magna, para vermos que tudo isto vem de muito longe e que devia ser 
respeitado, sobretudo neste século em que vivemos, On-de a soma-ele interesse 
é muito maior, e quando mesmo com o FINSOCIALsejustiÍlcaiJ:l as medídas 
pelo amparo que se dá necessitados, vemos que esses próprios· necessitados 
são atingidos nos s~us interesses pelas seqüelas dos tributos estabelecidos. 

O Sr. Paulo Brossard- Nobre Senador, eu grande tributarista italiano, 
entre outras obras, tem um pequeno livro chamado Os principias constitucio
nais do Direito Tributário, e-de faz a observação de que apenas a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas não consagrava o princípio da legalidãde 
em matéria tributilria. ~ uma honrosa companhia esta em que o Brasil es-tá se 
colocando. Agora, relativamente a este aspecto abordado pelo_nobre SenadQr_ 
Benedito Ferreira, eu diria que o Banco Central tem meios legítimos, legais, 
para disciplinar o comércio de dólares. Ele fez e fez muito bem quando redu
ziu de 2 mil para 500 dólares aos brasileiros que demandassem ao Uruguai e 
Argentina. Lá também estava se tornando, exatamente, isto- uma espécie 
de convite ao turismo porque se tornava vantajoso comprar 2 mil dólares 
aqui e ir a Argentina, porque esses mesmos dólares eram trocados por cruzei
ros, lá, o que assegurava uma larga vantagem, a tal ponto que a víagern se tOr
nava praticamente de graça. O que fez o Banco Central? Reduziu a 500 dóla
res, e acho que fez muito bem, tem os meus aplausos. Agora, o que me parece 
irregular - irregular não, irregular é uma expressão extremaiJlente débil, não 
corresponde à realidade - é que o Banco Central tribute, e ainda mais, de 
que maneira, com 25%. Poderia ser com meio por cento, pouco importa. 
Substancialmente o problema seria o mesmo. Mas acontece que tributa com· 
25% uma operação, quarido tem elementos para diZer cjue em taiS: e-quais paí
ses, ou com tais e quais destinos estava se operando este fenômeno que vinha 
ocorrendo em relação ao Uruguai e a Argentina. E o Banco Central tem ele
mentos de informação coPiosíssimos, e tem funcionários da melhOr quafifi
cação, que adotasse também aí a mesma regra. Pode pomPrar dólares no 
câmbio oficial? Pode, mas até 500, Quer dizer, reduzia a uma quarta parte o 
limite dos 2 mil. Não fazer o que fêz, que é uma grave lesão à ordem jurídica, 
e essas lesões deixam seqüelas, e seqüelas perturbadoras. Este é o problema. 
Eu não negaria aplausos ao Banco Central, como não nego neste momento, 
se ele tivesse turnad_o a medida que tomou com relação ao Uruguai e Argenti
na. 

O Sr. Benedito Ferreira- Senador José Fragelli, só· uma ligeira obser
vação. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Pois não. 

O-Sr. Benedito Ferreira- Corno disse, eu não discuto, porque ignoro, e 
parece que o Senador Paulo Brossard tambêrn não tem muita convicção, se o 
Banco Central teria ou não autorização para fazer esse tipo de taxação, por
que S. Ex• não citou o dispositivo. 

O Sr. Paulo Brossard- Não! Eu tenho absoluta certeza. Senador, desde 
quando urna autarquia federal pode substituir-se ao Congresso Nacional e 
tributar? 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• falando em autarquia, me lembra a 
SUNAB, com a famosa Lei" de Delegada, dos idos de 60, que tinha poderes 
realmente apavorantes. Eu não sei se o BancO Central, também na sua consti
tuiçãon. 

O Sr. Paulo Brossard- Em matéria tributária não tein nenhum poder. 

O Sr. Benedito Ferreira- Eu não quero polemizar. Só queria trazer ao 
discurso de V. Ex• uma contribuição, que eu acho necessária. V. Ex•, 
reportando-se ao FINSOCIAL, diz que aqueles que são beneficiários do 
FINSOCIAL também serão atingídos por ele. V. Ex~ labora em equívoco. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI -Vou mostrar que não, 

O Sr. Benedito Ferreira- Vou dizer a V. Ex• por que: a ABIF, a famosa 
Associação Brasileira da In_dústria Farmacêutica, que fiada tem de brasileira, 
porque, diga-se de passagem, são 72 laboratórios estrangeiros que a consti
tuem, essa famosa ABIF publicou há poucos anos que só 23% da população 
brasileira comprava-lhe remédio. Então, tínhamos 77% da populaçàÕ com a 
capacidade não compradora de medicamentos. Veja V. Ex•, eu não admitiria 
esse exagero, eu não chegaria Já, porque realmente não há hoje esse número 
de pessoas que não compram no Brasil, graças a Deus. O que eu quero dizer a 
V. Ex• é que o FINSOCIAL, cobrando de quem compra, daqueles que têm 
poder aquisitivo, esse- 05%, PorQUe não é da in_dústria nem do comércio que 
está sendo cobrado, é do consumidor, daquele que tem capacidade de com
prar para consumir, para repartir um pouco com aqueles que realmente não 
participam das estatísticas de compradores, e sim só das estatísticas de consu
n;to porque dados pelo poder público. 

o SR. JOS'É FRAGELL!- Eu VOU responder a v. Ex•, em trecho que 
eu fiz questão parecendo ãté que eu estava é:ldvinha:Odo- o aparte do meu pre,.. 
zado e ilustre colega o que publicou a revista VJP-EXAME de maio desta 
ano, quando fez questão de registrar que o assalariado gastava em fevereiro 
27,1% do seu salário com impostos mais do que com alimentação, mais do 
que com habitação e com transporte, contra 12,7% em outubro de 1979. 

Aqui está um dado que responde a V. Ex', como esses pequenos assala
riados são atingidos brutalmente por essas mesmas medidas que querem ou 
que vêm a beneficiá-los, mesmo de alguma maneira. Em fevereiro deste ano o 
assalariado estava contribuindo 27,1% do que ganhava contra 12,7% em ou
tubro de 1979. Este é o benefício para o assalariado, para o necessitado. Com 
essa legislação a toque de caixa, o Governo da República lança todos esses 
tributos sem a observância dos princípios da legalidade, da anualidade, e sem 
observância os princípios econômicos da capacidade social de suportar esses 
encargos. 

O Sr. José Lins- V. Ex~ permite? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Vou terminar este raciocínio e terei a honra 
de dar o aparte a V. Ex•, nobre Líder. 

Joelmir Beting diz aqui: 

"Em matéria de carga fiscal, a economia brasileira recolhe 24 
dólares para cada 100 de produto." 

Recolhia, não está recolhendo mais, porque a coisa, andaÕ.do, como aca
bei de dizer, a toque de caixa, vai com uma celeridade imprevista. 

''Na Argentina, 22. No México, 19. Em todo o Terceiro Mun
do, o contriOuínte brasileiro carrega o fardo fiscal mais pesado. 
Exatamente 23,8%, a caminho de 25%." 

O Sr. Benedito Ferreira - Teoricamente! 

O SR. JOSÉ FRAGELLI -Teoricamente, não! Praticamente. 

O Si. Ben"edito Ferreifa ..::._V. Ex' tem que convii que as alíquotas são es
corchantes. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- V. Ex• sabe que o articulista é um dos mais 
autorizados entendidos em e(:o-nomia que ternos. Aliás, seus artigos são notá-
veis justam'eiite pela clareza e pela objetividade. -

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex' está sendo excessivamente generoso. 

O SR. JOSE: FRAGELLI- Estamos mostrando aqui que o assalariado, 
em dois anos apenas, em pouco mais de dois anos, salta de uma carga de 
1~,7% para 27,1% e V. Ex~s ainda acham que isso não é demais ... 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador José Fragelli, deixe-me cola
borar com V. Ex•. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- A publicação mostra que a carga fiscal su
portada pelo contribuinte brasileiro é a mais pesada do Terceiro Mundo, ... 

O Sr. Benedito FerreiTa - É escorchante! 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- ... e V. Ex•s aqui dão cobertura a este Go
verno. 

O Sr. Benedito Ferreira- E V. Ex• me permite, Senador José Fragelli? 

O Sr. José Uns - Permite V. Ex•? 

O SR- JOSh FRAGELLI- Vivemos- e não sei por que, acho que por 
uma questão de demagogia interna, se PosSo -chamar assim - o Congresso 
vive pedindo o reforço das suas prerrogativas. Entendo que o Congresso quer 
apenas prerrogativas quantitativas, mas não defende aquelas prerrogativas 
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que já tem. Não defende, digamos assim, a qualidade das faculdades que lhe 
são atribuídas pela Constituição, num apoio, através de uma Maioria submis
sa, incondicional_, num apoio que não falta nunca aó Governo; 

O Sr. Benedito Ferreira -V. Ex• me permite_um aparte? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Um momento. (;oncedo o aparte ao nobre 
Líder da Maioria, que já me havia soliciütdo anteriormefite. 

O Sr. José Uns- Eminente Seõ.ador Josê Fragelli, encontro da parte de 
V. Ex• várias incongruências, pelo menos se analisado o seu discurso ao longO 
da posição assumida-pela OposiçãO. Houve rflQ.ito tempo aqui, qUando se dis
cutiu o problema dos sindicatos, que a Oposição-subiu, muitas vezes, a esta 
tribuna para dizer que, se algum dia houvesse conflito entre o Dirc~jto e a Jus
tiça, estaria do lado da Justiça. Alegou, muitas vezest que ~sta C~rta não de
veria ser respeitada em certos pontos·, inclusive em matéria da Lei Sindical, 
que a Lei não deveria ser observada, porque era uma lei ultrapassada, uma lei 
obsoleta, e tudo mais. Esse foi ponto de vista defendido muitas vezes, aqui 
dentro, por membros da Oposição. Não é s6 isso, nobre Senador.,.._ . 

O Sr. Paulo Brossard - Por membros da Oposição. V. Ex• disse. 

O Sr. José Lins- Por membros da OposiçãO. Não eStoU-acusando V. 
Ex•- V. Ex• me desculpe- nem ao nobre Senador José Fragelli. Estou-ape
nas citando fatos, e quem quiser comprová-los que compulse os Anais desta 
Casa. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Até agora nãoví"c:ontradição nenhuma. 
Até agora não vi cOntradiçãO de nada. 

O Sr. José Lins- E foram muitas vezes, nObre Senador. Se V. Ex• quiser 
alegar que o FINSOCIAL não tem objeiivó justo, er~io -que -v.OEX' 'riãO eStá.; 
ria tomando o lado da justiça. Digo maiS, nõbre SenadÓr: nã.o há quem possa 
demonstrar que esses recursos nã-o sãO tirado_S d~s gu~ vendem ... -

O SR. JOSÉ FRAGELLI- E dos que compram também. V. Ex• não é 
capaz de me demonstrar ... 

O Sr. José Li'tzs - V. Ex' me permita ... 

O SR. JOS/:: I'RAGELLI - Um momento. Que nãosejam tirados dos 
que compram. 

O Sr. Paulo Brossard - Claro. Do consumidor. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- V. Ex• sabe que não há. nenhum ingénuo 
vendedor que não passe para o comprador todos. os ônus fiscil1s. 

O Sr. José Lins --V. Ex• me permite concluir? Nobre Senador, é_ claro, é 
meridíanamente claro que, se V. Ex~ cobra de to_dos nós e distribui somente 
com alguns, evidentemente que a distribuição e_stá sendo feita para 0:5 mais 
pobres. Isto é claro, é meridiano. Ninguém pode desconhecer a clareza desta 
demonstração. Não é §Ó "isto, riof?re ~enador . .V. Ex' vai adiantç, e creio que 
vai até muito adiante, quando fa; certã~-aCUs;çõ"es_ ao Poder JUciiciârlo, ... 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Não estou fazendo acusações. Estou mos
trando fatos. 

O Sr. José Lins -- .~. não me parece que deva eu entrar no mérito dessas 
acusações. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Estou mostrando fatos, não estou acusan-
do. 

O Sr. José Uns - Vou mais adiante. Quanto ao IO:F ... 

O SR..JQSÉ FRAGELLI- O Poder Judiciário te_m .. . 

O Sr. José Li'ns- V. Ex~ acusou o Poder Judiciário .. . 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Eu disse um fato que aí está ... 

O Sr. José Lins- ~·de estar-se deixando levar por SJ!gestões do Executi-
vo. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- V. Ex• negue o fato de que o Poder Judi
ciãrio tem conValidado atos, como esses, que ferem princípios constitucio
nais ... 

O Sr. José Lins- Muito bem, foi o que V. Ex• disse e eu ... 

O SR. JO.SÉ FRAGELLI - Falei numa decadência de dois Poderes: 
um, o Poder Político; o outro, o Poder Judiciário. 

O Sr. José Uns- V. EX• falou e estou realçando este aspecto do seu dis
curso. Gostaria de chamar a atenção de V. Ex' para outro ponto. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Isto confirmo. Não é uma acusação, é fato 
que estou constatando. 

O Sr. José Uns- Gostarja de Chamar a atenção de V. Ex• para ma1s um 
ponto. V. Ex• diz que oS assalariados passaram de 12% para 27% da carga tri
bl!tária. Como os assalariados participam com quase 60% do PlB, significa 
que eles entram com apenas 1/4 dos impostos. Logo, V. Ex' também não tem 
razão neste pofltO. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Mas como não tenho? 

o Sr. Jose Lins-- o·s assalariados pagam menos impostos do que QS ou
tros~ É claro, porque, se os assalariados representam 56% do PIB e se pagam 
aperiaS 27% d3 carga -tríbutáriá, é evidente que eles pagam bem menos do que 
os outros. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI -Se V. Ex• fosse um assalariado ... 

O Sr. José Lins --::- So_l,l um assal<!_riado. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Bom, ê um grande assalariado. 

O Sr. José Lins- Talvez seja dos privilegiados, como V. Ex' Não nego. 
Nem posso ser contra a distribuição de renda. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- É um assalariado que todos os outros assa
lariados gostariam de ser. 

O Sr. José Lins- Estou de--acordo com V. Ex'- Sou um privilegiado, 
como V. Ex!- o é. 

O Sr. Alexandre Costa - SoQlo~ _3%_~da população brasileira. 

O Sr. José Lins -Gostaria que houvesse mais justiça social na distri:.. 
buiÇão de renda. 

O Sr. Paulo Bro$sard- Muito bem! 

O Sr. José Lins- Digo mais, o documento do PMDB está aqui, docu
mento esse ·que preconiza ainda o aumento da carga tributária no País. Final
mente, quanto ao IOF, lembre-se V. Ex.'- de que o Banco Central tem meios de 
fíxai as cóndlções de câmbio, de moeda. Logo, o Banco poderia simplesmen
te constituir um câml;Jio diferente para quem compra moeda para viajar
como é sugestão do PMDB- que se faça distinção entre o câmbio de expor
tação e o· câmbio financeiro, para o objetivo" de empréstimos. Não é a primei
ra vez que o Banco Central toma essa atitude. Se o Banco Central não cum
priu alguma ordem do Tribunal, no sentido ·de revogar essas disposições, é 
porque, certàmente, há motivos _legais para isso. Era o que tinha a dizer a V. 
Ex• 

O SR. JOSE: FRAGELLI- Mas não quanto a 1980, que, como mos
trou o articulista, declarOu ·a inconstitucionalidade do IOF na cobrança nesse 
ano de 1980. 

O Sr. Alexandre Costa - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSE: FRAGELLI - Pois não. 

O Sr. Alexandi-e Costa__:. Nobre Senador, eu admiro muito o estarreci
menfO do Senador Paulo Brossard_.sobre a decr~tação de tributos à Nação, 

- que todos nós; até eu que não sOujutlsra- co·mo S. Ex', sabemos que é incons
titudortal. Mas isso comparando com decretos criando tributos que estão rc
troagirido 20 anOs, cámo é o CasO de transmissão de imóveis. Então é incons
titucional duas vezes: inconstitucibn"al porqUe não poderia tributar, inconsti
h.tciOnai porque não poderia retroagir. Quanto ao FINSOCIAL alegado, V. 
Ex• vai ver qual é o fim do FINSOCIAL. Basta dizer que a prioridade dada à 
primeira arreéadação do FINSOCIAL foi pata habitação, cOnstrução dessas 
monstruosas vilas e a criação deSse exército de inadímplentes, que tem nO 
Brasil, sem pode"r pagar; quando é sabido por todos nós que faliram a previ
dência -sOCial; nãO sei_ se fal_iu. mas que está falida está, tem um deficit de 200 
milhões de cruzeiros. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Duzentos bilhões. 

O Sr. Alexandre Costa - Duzentos bilhões, a metade do FINSOCIAL 
num ano. Então, que houvesse uma prioridade, ou previdência não é FINSO
CIAL. Peço a V. Ex• que me diga: ê ou não ê FINSOCIAL? 

O SR. JOSÉ FRAQELLI- Tanto é que foram destinados 20 bilhões ao 
BNH. 
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O Sr. Alexandre Costa - Então Previdência é FINSOC!AL. Então,. a 
Previdência contin-ua falida, reduzindo os seus atendimentOs; rectU.z os atendi
mentos, veja bem V. Ex•, mas não se dá uma trégua no pagamento oU na arre
cadação do trabalhador e do patrão, que têm que recolher sob pena de pagar 
o juro, a correção ou não pagar- nunca, porque quaridO entra jurOs e correção 
ninguém paga, isso-V. Ex• sabe. Então, deve-se primeiramente dar a casa es
sas que estão invadindo no Rio de Janeiro; não sei se V. Ex.• viu na televisão, e 
se perguntava aos invasores: "QUal o aluguel que o BNH vai cobrar? Oitenta 
mil cruzeiros. E você; quanto pode pagar? Eu posso pagar dez mil, outro, eu 
posso pagar cinco, eu posso pagar oito. Então, para construir essas mons
tr_uosidades, apenas de aparência para a Nação, porque servindo mesmo não 
estão. -

O SR. JOSlô FRAGELLI- Há quanto tempo estavam desocupàdas! 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nobre Senador José Fragelli, pe· 
diria a V. Ex• que não concedesse mais apartes, porque o tempo de V. Ex• es
tá esgotado. 

O SR. JOSlô FRAGELLI- Vou concluir, Sr. Presidente. 

O Sr. Alexandre Costa- Peço a V. Ex• que me permita apenas cOncluir. 

O SR. JOSlô FRAGELLI - Pois não. 

O Sr. Alexandre Costa- Veja V. Ex• O fim do FINSOCIAL é esse que 
V. Ex• viu do início a escolha das prioridades; deixa-se a Previdência falir, há 
redução dos atendimentos, enquanto no Sul, nos grandes Estados, no Rio 
Grande do Sul do Senador Paulo Brossard, em Santa Catarina e em São Pau
lo manda-se reduzir para 10% da população sem rendimentos; lã no Nordeste 
que ê a região pobre, miserãvel do Brasil, esse índice não chega a 2% 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Mas isso tudo é conseqUência dessa legis
lação feita às pressas, às vezes improvisada, justarllente a que estamos conde
nando. 

O Sr. Benedito Ferreira - Permite V. Ex• Um aparte? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Sr. Presidente, V. Ex• me permita conceder 
um único aparte ao nobre colega Senador Benedito Ferreira, e em seguid!l en
cerrarei o meu pronunciamento._ 

O Sr. Benedito Ferreirâ- Quero agradecer a V. Ex' a oportunidade que 
me concede, para eu poder me situar melhor no discurso de V. Ex•, vez que 
estamos divergindo no varejo mas concordando no atacado_. Porque eu, reite
radamente, na Câmara dos Deputados e aqui no_ Senado, tenho feito ••n" ma
nifestações de que no Brasil nós temos solucionado o problema tributário 
como aquela solução do alemão que vendeu o sofá: arrecada-se pouco, por
que não se fiscalíza._Agora, quanto às aiíquotas, V. Ex• tem razão,- são" eSCor
chantes, são proibitivas. Logo, o que há, no Brasil, é que toda vez que se au
menta a alíquota, só se está penalizando os contribuintes e premiando osso
negadores. Logo, em realidade, o que há no Brasil é: alíquotas escorchantes e 
arrecadação que não corresponde nem de longe à realidade tributária. Daí 
por que quando eu disse a V. Ex• que o nosso assalariado,-teorfcamente- eu 
disse a V. Ex'- teoricamente pagaria vinte e tantos por ceOto de impoSto; 
sim, porque só o !CM é 16, e sobre a alimentação; o FUNRURALincíde 2%. 
E por aí V. Ex• chegaria- até a mais de 26%. Mas, na realldaçle,_eu diSSe-te:ori
camente porque a sonegação é institucionalizada neste Pais. Eu denunciava a
qui, há poucos dias, o caso de São Paulo. São Paulo e Man:ius, poi-Sei Zona 
Franca, são <is duaS únk:ãs localidades dá Brasil onde 0-fCM não trouxe pre
juízo no regime de troca interestadual. O meu Estado, por exemplo, é hoje um 
Estado mals que combalido, financeiramente, mas nã_6 é-só o TesOuro esta
dual, é a economia como um todo, porque tínhamos um défidt anual de 35% 
na nossa relação de troca com os demais estados. Então, vê V. Ex• que o nos
so problema era, antes de mais nada, criar, no Brasil, uma mentarídade tribu
tária. Mas não; nós festejamoS o sonegador, aqui, como um homem esperto, 
como um homem vivo, e ele, na realidade, é um ladrão, um ladrão pior do 
que o que pula janela, porque ele, ao vender a mercadoria, ele agrega todos os 
tributos no seu preço finaL 

O SR. JOSÉ FRAGELLI -Claro. 

O Sr. Benedito Ferreira- Então, o cclõ.surnidoi.- está pagando; logo ele é 
um depositário do Erário, se não recolhe aos cofres públicos, sabe muito bem 
V. Ex• o que ele praticou, foi tin1 fUrto, um pecUlatá. Mas, no entãnto, no 
Brasil, nós festef:iinos o sonegador como um sujeito vivo, que é capaz de bUf-

!ar o fisco, e a Sociedade o recebe em seu meio e o festeja como um Sujeito es
perto. Então, vê V. Ex• que o problema não é só governamental, é antes de 
tudo e sobretudo um problema de educação. 

OSR. JOSÉ FRAGELLI- f:. uma honra para mim que V. Ex• que tem 

feito pronunciamentos tão notáveis, tanto na Câmara como no Senado, e eu 
ainda há pouco me referia aos seus trabalhos sobre os problemas da nossa 
grande região rural, pelo menos eni parte, de acordo comigo. Muito obrigado 
a V. Ex• 

O Sr. Moacyr Duarte - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSlô FRAGELLI- Um último aparte ao nobre Senador pelo 
Rio Grande do Norte. 

O Sr. Moacyr Duane- Sr. Senador José Fragelli, ao ouvir o- discurso 
que V. Ex• faz, neste instan.te~-COin a sü3 ciência de jurista e a sua ... 

O SR. JOSf: FRAGELLI - Não apoiado. Sou advogado da roça. 

o- Sr. Moacy_r Duarte~ .... experiência de homem público de renome; e 
ao ouvir também a interferência dos demais eminentes Seriadores, mais se ro~ 
bustece no meu espírito a convicção de que o regime democrático se nutre e se 
alimenta do diãlogp, do debate c do cntrcchoq~e das idéias. E me parece, 
mesmo, que e!e é um componente do silogismo constitucional, na sua con
dição de premissa contestatária. O Gove-rno- diz a Oposição contesta e contra
diz, e o povo emite o seu veredicto final, como beneficiário maior e último 
deste diálogo democrático. Quer me parecer que tãO importante quanto se di
zer sim, é se saber dizer não; porque aprendi, nos bancos escolares, que Ruy 
já prelecionava que todas as unanimidades são suspeitas. Sabe este Parlamen
to e este Senado, que ninguém mais do que o eminente Presidente João Bap
qsta de Oliveira Figueiredo deseja o diálogo, que para ele representa- e para 
nós também- a sísfole e a diástole do regime democrático. Se existem parti
Ços devidamente institucióõa!izados, aOs quais foram conferidas as garantias 
constitucionais e as prerrogativas políticas, o Que todos os brasileiros espe
ram da Oposição é que ela continue a dar seu valioso concurso, para com isto 
obter-se a revitalização do regime democrático._ Não sei se estarei sendo aca
ciano ao dizer que a democracia é cognominada o "regime da maioria", mas 
não existe maioria Sem m-inoria, e seio "a Perspecnvã desta se transformar na
quela, pela oscilação da balança da opinião pública que, em última análise, 
me parece ser o peso maior e o fiel no julgamento de todos os governos. Que
ro, com este aparte- que V. Ex~ me perdôe, e a Presidência também por ter 
sido demasiadamente longo - manifestar a opinião de um humilde e modes
to suplente, que exercita eventualmente a representação do seu Estado. 
Congratulo-me .com V. Ex• e com este PlenáriO "[>o r debater problemas e as
suntos de tão grande importância, porque este debate e este entrechoque de i
déias e de opiriiões só engrandecem aqueles que deles participam. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex• Agradeço o subs
tancioSo aPJ~te Com que ~em enriquecer este pobre p~onuncÍamento que ago
ra faço, porque ele tem, como seu aparte também, um fundo político que eu 
desejo ressaltar neste in~tante justamente para mosfrar não só o valor da de
mocracia, como dos seus processos.. 

s·r. Presidente, não vou demorar. Quero fazer uma breve análise, muito 
breve ... 

O SR. PRESIDENTE_ (Almir Pinto)- Quero cámUnícar ao nobre Se
nador que o tempo de V. Ex• já se encerrou há 10 minutos e -há oradores ins
critos. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Mas, Sr. Presidente, maisde metade do 
meu tempo foi devido aos apartes com que me honraram e valorizaram o de
bate, os nobres Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Acho brilhante o debate, apenas 
advirto V. Ex•, porque regimentalmente cada Senador só poderá dispor de 
uma hora após a Ordem do Dia. 

O SR. JOS~ FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex• e, com essa gene
rosidade que lhe é muito peculiar, solicito apenas mais cinco minutos. 

Lendo aqui a destinação dos recursos do FINSOCIAL, com uma ex
ceção, Sr. Presidente,_ cheguei à conclus_ãoque o decreto-lei que institui o 
FINSOCIAL não veio reforçar verbas orçamentárias. Quase tudo que aqui 
está como objetivos visados pelo FINSOCIAL, são atendidos- e devem ser 
-pelos recursos orçamentários. A única exceção que eu faria, Sr. Presidente, 

• 

• 
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é quanto aos 7 bilhões _de cruzeiros para o f9rnecimento de a_limentos básicos 
às gestantes, nutrizes e crianças menores de 7 anos de idade de famílias com 
renda mensal de até dois salários mínimos. Todos os outros objetivosvisados 
pelo FINSOCIAL já são obrigaÇõeS do Góver"nõ,- aÍendid~~ não apenas pOY. -
verbas orçamentárias, inas também por recursos específicos. Por exemplo, os 
20- bilhões para o BNH, para a construção e melhoria de habitações para a 
faixa de populações com renda _familiar mensal de até 3 salários. 

Mas, Srs. Senadores, estão comprando casas os que têm um, dois, três 
salárioS~ O Senador Alexandre Costa fez_ referências há pouco, ao caso do Rio 
de Janeiro. E melhoria de habitaj;Õe.s-:- não- é só para construções·:· O que jã 
está admitindo, o que infelizmente aconteceu com largueza, foi a construção 
de péssimas casas pelo BNH. V. Ex• não concorda comigo? 

O Sr. Benedito Ferreiril --Mas não é bem isso; é para-melhorar as con-
dições suburnanas dos ·que_ moram em pataritas. ~-

0 SR. JOSÉ F.RAGELL!- Veja bem: 8 bilhões e700 milhões destina
dos ao assentamento de colonos r{a região de Altamira e Itaituba. Para quê a 
arrecadação do ITR? l_sso aqui é atribuiçãO do INCRA, que tem para~isso re:. 
cursos específicos. -

O Sr~ José Lins- V ._Ex' está contra esses benefícios a essas populações_, 
como a melhoria de_palalitas, o assentamento das famfiias ... 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- O que quero dizer é que a má gestão do Go
verno na coisa financeira, leva-o_ a estabelecer IlOvos Jributos para finalidades 
jã atendidas com recursos orçamentários, e co_m_ recursos específicos, como 
por exemplo. esse do ITR. 

O Sr. José Lin,s - Então V. Ex• acha que as palafitas já estão atendidas? 
Gs que moram em casebres desumanos? ... 

O SR. JOSÉ FRAGELLL,- E o assentamento, no Norte e no Nordeste, 
de colonos? Isso é ou. não é- Obrigação d9 INCRA? 

O Sr. José Lins - Do GOvern_o, nobre_ Senador. 

O SR. JOSÉ FR.AGELLI- Semprefoi,hâ rec1.1rsos específicos para is
so. O FINSOCIAL, se analisado pelos tribunal~. exclUsivamente... -- - - --

0 Sr. José. Uns ~V. Ex• gosta~ia d~ fa_z~r _q __ p_~9jeto a~_ s.~u g<?~to? 

OBR.JOSÉFRAGELLI- ... tendo em vista as destinações feitas agora 
pelo Poder Executivo, não ·resistii"â ·a esse exame· da legalidad~ porque a não 
ser aquele a que me- referi primeiro, todos_ os outros_obje_tivos -.4_oo_FINSO
.CIALjá estão atendidos, seja com verbas usuai_s do orçamento,_ seja com verM 
bas específicas como estou. mostrando agora. 

O Sr. José Lins - Nã-o hll necessidade de recurso$ p_ara ajudar os mais 
pobres. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI -O FINSOCIAL não~é_S<,'n_ã~ uma ltlaneira 
que o Governo estabeleceu para reforçar os vários orçamentos: o da RepúbliM 
ca e todos esses demais orçamentos~ do INCRA, do BNH, e todOs -os demais 
de assistência ao educando. suplementação alimentar para pré-escolar, e etc. 

O Sr. José Lins- Já há dinheiro para isso. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Não há dinheiro ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• não quer que se ponha dinheiro nissO. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - ... porque o Governo tem administrado 
muito mar os recursos. Se atendidas, repito, as destinações, ver-se-ã que o 
FINSOCIAL está chovendo no molhado, está a~_enas procur'!-ndo recursos 
que ele deveria ter pela boa gestão financeira dos meios do. País q~e ele devia 
ter para atender a esses mesmos objetiVos. 

O Sr. José Uns- Permite V. Ex"? (O Sr. Presidente faz soar acampai
nha.) 

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Não vou permitir, e V. Ex• me perdoe, por
que o Sr. Presidente já me advertiu várias vezes. 

Sr. Presidente, quero terminar este m~u prC;nunciãrti~fito dfzendo qUe ili
voluímos tremendamente. Hoje, o Congresso, Sr. _Presidente e Srs. Senadores, 
aceita que o rei, o Poder Executivo, legisle sobre matéria fributãria com abso
luta liberdade. Não há mais nenhuma espécie de peia para que o Governo 
lance tributos sobre a Nação e sobre os cidadãos_, chegando a essa situação 
que acabo de demonstrar; o Brasil .é o País do terceiro mundo com a maior 
carga tributária sobre as suas costas~ em que o_ assalariado, em pouco mais de 

dois anos, viu aumentada a sua carga fiscal de 17 para 27%. Involuírnos, Sr. 
Presid~~ie; em reiaÇã~ a·tUdo que-n()mundo se--vem-"Iegis1ando desde 1215, 
quando .os barões feudã.is da Inglaterra consegUiram que o Rei João assinasse 
aquele aéordo -poi ·êles estabelecido, -em que dois prinCípios. desde então, se 
fil-rriarafrl- e- são liilSHares na existência: de toda a legislação constitUcional. 

A primeira, Sf. Presidente, é de que acima do rei estâ a Lei; e, a segunda, 
é que nenhum imposto pode ser estabelecido pelo rei, sem o consentimento da 
NaÇão~ ou dos representantes da Nação. 

Não se tirava, com Isso, s-r."P-(esidente, nenh~m poder que não fosse legí
tirilO·"dO-.n!i, -de- icõrdO-com "riquela frase -Ciue então se estabeleceu: ''Rex non 
debet esse sub homilie, Sed sub D_eo-pt leg"..:.:.: Q rei não está sujeitO aos homens, 
mas estã sujdto a Deús _eoàs~ leisn. 

Nós ternos, hoje,- e muitos têm dito isso -"qUe Os Presidentes, nos re
glirl.-eS:-Cõrriõ-o ·nosso;-têni mais força; agora, têni mais poderes, têm mais auto
Cidade impositíva do que tinham os próprios reis. E nós estamos veri_fidm-dó 
iSso, agóra, _qúartdo o Pode; Executivo" legisla de maneira absoluta e solitãria
mente, sobrç_ matéria tributáfiã, sem ouVir_o-'Cbngresso Nacional. E o Con
gresso Nacional não s.e pronunCia com aquela enú.gia com que devia defen
der as suas prerrogativas. 

Tristes, também, ficamos, vendo que nem o Poder Judiciário, como ago
ra mesmo ressaltou coin o seu conhecimento- vamos dizer assirri- dos fa~ 
tos históricos sobre matéfia tributáriá, o próprio Poder Judiciário, tem cedi
d-O riaS iiiierprelâçõ"éS daS léiS, não defeildendo os princípios constitucionais: 

O que nóS queremos, Sr. Presidente, o que a Oposição pede, hoje, acima 
de quaiSquer considerações utilitárias, é que nóS tenhamos, a partir do próxi
mo ano, Uma Constituição Véfdadeiramente demOcrática, aquela que dê, na
quele capítulo das garantias dos direitos individuais, a proteção que merece o 
cidadão brasileiro e que mereCem as suas instituições e qUe merece a coniuni
-~de nacional._( Muito p~m()_ 

O SR. PRESIDENTE (A!mfr Pinto) -·kPresidência cancela a sessão 
extraordinária do Senado, convocada para hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

Em consequência, fica restabelecida para as JS horas e 30 minutos, a_ses
sãb conjunta anteriormente prorrogada para às 19 horas. 

;~O.SR. PRJcSU>E!'SIE (Aiwir_Pinto) ,...-Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Paulo Brossard. . - . -.. - - - · 

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

. Não é de hoje que me PreoéuPa um prOblema que hoJe atormenta o País, 
e que pode ser resumido com uma palavra que se vulgarizou ultimamente.:!! o 
problema das chamadas_ estatais, qu-er dizer, das empresas estatais. 

_Se me ·perguntarem ·se a economia do- niet~ País é uma economia sociali
.zada, eu direi que não. Ma_s Se me Perguntarem se é uma economia estatizada, 
-eu direi que sim. A economia brasileira, a despeito desta Carta- cuja substi
tuiçãO O riobre Senãdor-José F ragelli vem de propor- dizer que a economia 
se baseia nos princípios da liberdade de iniciativa, furidamentalmente, a eco
nomia brasileira _é profundamente estatizada, e esta estatização vem se acen
tuando de uma ffi-aileira verdadeiramente inQUietante, tãO inquietante que o 
-<Taverna atuã.l, o Presid~ni~.a-tuill, :se defrontou com o monstro e entendeu de 
fazer um inventário para saber quantas eram- as empresas esiatais e como 
sabe o Senado, como sabem todos os que se interessam pelos problemas 
públicos do- riõsso País, foram inventariadas, foram arroladas mais de 500 
emp-resas e eu não sei se foi eSgoTado o rol de_ empresas estatais, entre empre
sas de maior to-rrio e de menor tomo mas, de qualquer sorte, de empresas esta
tais. 

ESsris erilpresas estatáis, Sr. Presidente, foram ganhando corpo, muscula~ 
tura, foram se agigantando, fonim ci~cendo e Como sôi ·acontecer nos. regi
mes autoritários, foram se-tornando poderosas e desrespeitosas. Poderosas 
em relação ao contribuinte, desrespeitosas em relação ao própriO Governo . 

. EU estarei diz~Õdo ãt-80 que nac,- cOrresponde -a realidade? 
Tenho ccinhecini.ento de um "rato, sr. ~Presidente, fato que me foi narrado 

por quem o testemunhou. Quando no ano passado a Nação tomou conheci
mento do espantoso rombO dOS duzentos e tantos bilhões de cruzeiros no se
ter da Previdência, foi sugerid-o, naturalmente, urna contenção nas despesas, 
como prirrleira medida em face do desCalabro financeiro da Previdência. E o 
Presidente da Repúblíca disse então que não adiantava determinar redução 

-de despesas, -porque ordem igual ele-haVia dado às estatais e estar;; não haviam 
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cumprido a ordem. Foi isto quando se tornou público o faio do rOmbo nas 
contas da Previdência. 

Mas agora, em dias deste mês de setembro, os grandes jornais do País 
publicaram declarações ainda do General Figueiredo. COriiO o-fez a Folhei de 
S. Paulo, que tenho em mãos, sobre este título mais do que expressivo, por
que diz tudo: uAs estatais não me obedecem';. 

Já uma vez tive ocasião de dizer, daquela tribuna, que quando o Con: 
gresso, uma vez que outra, deixa de aprovar um projeto do Executivo raios 
riscam os céus. Por exemplo, no ano passado, deixou de ser aprovado, aliás 
com a colaboração de representantes da Maioria, o projeto que instituía a 
sublegenda para a eleição de Governador. Foi o suficiente pãrã qUe se falasse 
em represália ao Congresso. -

Agora, as estatais, que são empresas subordinadas ao Chefe da Adminis
tração pública Federal, cujos diretores são escolhidos pelo Governo, estas 
desrespeitam a ordem do Presidente da República. E algum diretor da estatal 
foi exonerado? Alguém foi responsabilizado? Não, Sr. Presidente, apenas o 
General Figueiredo desabafa: "As estatais não me obedecem." 

O Sr. José LinJ- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD -'- Pois não. 

O Sr. José Lins- Cita V. Ex• a frase textual do Presidente Figueiredo e 
Sua Excelência tem razào no sentido de que o esquema de controle que preva
lece atualmente.não é bastante para o controle detalhado das contas das esta
tais. O Presidente da República foi claro, disse o que sente. Independente
mente disso, V. Ex• sabe do esforço, das mudanças de esquema, da consti
tuição da SEST, de toda uma série de medidas que vêm sendo postas em prá
tica para que o controle dos empreendimentos governamentais esteja mais à 
mão das autoridades. Causa-me espécie, nobre Senador, quando V. Ex• con
sidera quC a nossa economia se estatiza demais, há demasiada interferência. A 
penetração, o desenvolvimento da empresa pública tem sido exagerado, se
gundo entendi o que V. Ex• disse. A impressão que me deu a leitura do docu
mento .. Mudança e Esperança" ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Leu mal. 

O Sr. José Uns- É que o Partido de V. Ex• ainda considera que a em
presa estatal deve ser reforçada, que a empresa estatal deve ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Vê-se que o porta-voz do Governo nem 
sempre lê bem. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me desculpe, mas aprendi a ler tão bem quan
to ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, eu estava pretendendo 
fazer uma análise, mas sou desviado pela provocação, aliãs costumeira~-do Sr. 
José Lins. 

O Sr. José Lins- Não há nenhuma provocação, nobre Senador. Estou 
fazendo uma apreciação; .. 

O SR. PAULO BROSSARD --Vamos botar os pontos nos "is". E: pre
ciso distinguir. Há determinados setores, que- antim me p-arece, opinião pes
soal, parece perfeitamente justificada, compreenSível, defensâvel a Presença 
do Estado num segmento econômico. 

Agora, transformar o Estado em hoteleiro, por exemplo, não me paréce 
que seja uma boa política. Estou dando um exemplo, Sr. Presidente. É preciso 
distingui i. Há setores em que a presença do Estado se justifica e é- p"erfeita
mente defensável, e há setores onde ela não se justifica. 

Há mais, Sr. Presidente, e essa também é minha opinião". Quàndo o Esta
do interfere num determinado sefor eC-oDOmicO é -p-arã q-üe ele preste benefí
cios à coletividade. Acho que uma política deve ser prõfundameilte pragmáti~ 
ca, toda política, toda admirirslração, que nãO deve, afinal de contas -pOr 
amor a idéias, a princípios, tomar iniciativas, fazer gastos que rião resultem 
erp bem-estar à coletivídade. Entendo eu que a empresa pública pode se justi
ficar e pode não se justificar, deperiderido do seu desenlpenho ... 

O Sr. José Lins·::..... V. Ex'- me permite? 

O SR. PAULO BROSSARD- Dependendo do seu desempenho. Ago
ra, o que temos observado_ é que as empresas públicas exatamente porque são 
públicas, em outras palavras porque o dinheiro não pertence a seus adminis
tradores - vamos dizer as coisas com clareza - elas são administradas de 

uma rrianeira muito fácil, com recursos, empréstimos, recursos externos, em
préstimos externos assim por diante ... 

O Sr._José LitJS--:-: _ _v. Ex'- me permite? 

O SR. PAULO BROSSARD - Porque amanhã quem vai responder 
não é o presidente da empresa, não é o diretor da companhia, mas indireta
mente é a administração pública, e indiretamente é a sociedade brasileira. 
Esse é o fato. E o Presidente da República continuava em seu desabafo: ''A 
SEST fez um orçamento, e esses caras não obedecem" 

Aliás -outro dia, responderido a uma menina, por que menores, crianças, 
nã-o votavam no Brasil, o honrado Presidente da República, na sua resposta, 
empregou esta mesma palavra: "esses caras". Só que esses_caras no caso eram 
os legislãdores. Agora, esses caras são os administradores das estatais. 

O problema é o seguinte: O nobre Senador me diz que o sistema de fisca
lização é que não é perfeito e isso pCrmite t3.is o~ quais abusos. Não estou a 
dizer que esse sistema seja perfeito. Não! O que me parece absolutamente in
justificável e imperdoável é que um diretor de uma empresa dessas descumpra 
uma ordem do Presidente da República. E Tol/itur quaestio. 

O Sr. José Lins - P~rmite V. Ex"'- um ap~_rte? 

O SR. PAULO BROSSARD -::..:·Pois não. 

O Sr. José Lins- V. Ex'- comete uma injuStiça comigo, quando diz que 
faço provocações a V. Ex• Não foi esta a minha intenção, nobre Senador Pau
lo Brossard. A impressão que me deu o documento, e eu tentarei, depois, 
pínçar alguns pontos do que foi escrito pelo PMDB ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Então faça na ocasião própria. 

O _Sr. José Uns - E que o PMDB, por filosofia ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Então Jaça isso nó momento próprio. 

O Sr. JOsé Uns - V. Ex~ não aceita aparteS? 

O SR. PAULO BROSSARD- Não é não aceita apartes, V. Ex• anun
cia que vãffazer um pronunciamento. FaÇa. ·agOTã,"êll vou fazer-o meU discur
so._ Eu vou fazer o meu discurso! 

O Sr. José Llns --O PM DB é flagrantemente favorável à empresa públi
ca. Esta que é a verdade. 

O SR- PAULO BROSSARD- Eu vou fazer o meu discurso. Está ou
vindo? Está ouvindo? 

O Sr. José Lins- Eu tenho a impressão de que V. Ex• ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, eu vou fazer o meu dis
curso. 

O Sr. José Uns- V. Ex~ pode me negar o aparte, nobre Senador Paulo 
Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD- Negar o aparte não. V. Ex• cesse de in
terromper. 

O Sr. José Lins- Não estou iriterrompendo V. Ex• V. Ex•estã sendo in
delicado comigo. 

O SR. PAULO BROSSARD -Cesse de interromper_ 

O_$r._J_osé Uns- Não por imposição de V. Ex•,_mas por educação mi-
nha. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, não se pode falar nesta 
Casfi sem que-se seja, imediatamente, interrompi~o. porque parece que-não é 
possível divergir do Governo nesta Casa. Eu estou fazendo uma anâlise obje
tiva, tranqUila de uma situação que me parece séria, que me parece grave,.u 

O Sr. José Uns -_'ªu pedi um aparte e V. Ex• me concedeu. Des-culpe-

O SR. PAULO BROSSARD - ... que me parece merecer a análise do 
Senado e, mal se começa a falar, já vem incansável defensor do Governo a in
terromper o orador no propósito de impedir que ele manifeste as suas opi
niões. 

O Sr. José Lins- V. Ex'- me concedeu o aparte e, por Obséquio, poderia 
ter negado. Eu deixo de falar, nobre Senador, e me retiro do plenário. 

O SR- PAULO BROSSARD- Aparte é uma interrupção breve e perti
nente. Esta é a definiçãO parlamentar. 

• 

• 
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O Sr. José Lins- Esse é o julgamento de V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a 
sua licença eu pretendo externar alguns pontos de vista, não precisam ser 
obrigatoriamente os pontos de vista do representante d!t Maioria nesta Casa. 
Agora, eu quero externar os meus pontos de vista. 

Eu lia uma declaração publicada, entre aspas, pela Folha de S. Paulo: 

"A SEST fez um orçamento e esses caras não oJ?edecem. Só 
dão trabalho. Eu não_darei cobertura para isso. EleS vao se dar ~al. 
Eles não cumprem o que eu mando. Vou deixar que sejam executa
dos. Quem contratou serviços juntos a empresas estatais e não rece
beu que execute a estataL" 

Palavras do Presidente da República . 
Continuo a leitura, Sr. Presidente: 

.. Figueiredo chegou a mostrar os da_dos da situação destas dez 
empresas. Por esses números, as empresas terão _que buscar no "exte
rior 460 bilhões de cruzeiros este ano para pagar dívidas jã venci-
das."· -

Veja V. Ex• o que ocorre no mundo_das_chamadas estatais, e se isto tem 
alguma coisa com uma _concepção política, que aconselhe a presença do Esta
do em tais ou quais segmentos-da eco_nomi.~. Nãq tem nada que ver uma coisa 
com a outra, não tem nada! Porque uma empresa estatal pode ser primorosa
e urna empresa estatal pode ser perniciosa. De modo. que não se pode aceitar 
corno dogma a excelência da empresa estatal. E não se pode aceitar-como 
dogma a perniciosidade _da empresa estatal. Esta_ que é a questão, este que é o 
problema. Agora, quem manifesta esta estupefação, nãO sei como diga, não é 
um Senador da Oposição, é o General Figueir_edo, é o _pr_esi_~ente da Repúbli
ca. Agora, quando isto chega ao ponto do Presidente da República dizer isto, 
o que poderá dizer a Oposição? É que as empresas estatais não têm sido mo
delarmente administradas. 

De modo, Sr. Presidente, que isso não tem nada a ver com esta C?U aquela 
posição de ordem geral em relação a determinados setores consiçl._~rados fun
damentais, considerados básicos da economia, que, exatam~nte por serem 
considerados básicos e exa_tamente pot_: serem considerados fundamentais, o 
interesse social aconseltta._ recomenda ú_l! determina a _{lresença do Estado, es
pecialmente quando a iniciativa particular não tem meios para atender a essa 
necessidade. 

Agora, o fato que me parecer grãve-é que, criada umi estatal, parece que 
ela é a solução, parece que ela se transforma em algo que tem o direito à inco
lumindade. E o que se tem observado é que a maíoria-das estatais terri um cus
to social que não corresponde aos benefíciOs ·sociaiS.~EsCã ê-outrã questão! 
Masquem diz isto? São as -próprias autoridades. E por qUe Será que o Gene-:. 
ral Figueiredo teve esse desabafo? E por_ qy.e -~erá ql!e S_ua ExcelênCia disse 
que .. executassem as estatais"? Como se is~o resolves~~ o pr'?b!~ma, quando e 
sabido que por mais rápida que ande uma execuçãçr ju_dic!al,, le_va_Aho_s, _en~ 
qÚanto que a empresa credora ou particular que esteja-a e~ecutar a divida não 
recebida vai tranqüilamente para a falência. 

Devo dizer à Casu que não tenho nenhum interesse direto ne_nl indireto, 
mediato nem imediato n~te problema. Trato-o com o inter~se que tenho, 
como brasileiro. _ . ·-. -· _ . ___ _ .. 

O Tríbunal __ de Contas da U niã<;> diz ~.'g,_ue as esta_t~is ~st~Q ~~sgover~adas 
diante de uma dívida assombrosa" E eu teqho aqui o brado de alerta da enge
nharia brasileira publicado no Correio Braziliense, onde é examin~do esse 
problema das dívidas imensas, das_dívidas fantás~icas qu~ estas empresas, di~ 
tas estatais, têm para com o público, com empresas privadas, onde se fala, 
por exemplo, que: 

"Desta forma, não é difícil imagfnar:-sea gravidade dos proble
mas que vem causando na vida das empresas o comportamento irre~ 
guiar assumido por órgãos governamenlais, de forma especial nos 
dois últimos anos, de não pagarem em dia Os seus compromissos." 

Trata~se do estarrecedor _montante de_ contas a receber da or
dem de 200 bilhões de cruzeiros, sendo parte c~nsiderável desse to
tal devida há mais de um ano. Fácil é: diante desse asSustador mon
tante, avaliar-se a extrema díficulcJade _que as empresas têm para 
manter o seu capital de giro, o que as têm levado '!_ pression~r insis
tentemente o mercado financeiro para safi~fazerem suas crescentes 
necessidades, tomando dinheiro a juros cada yez mais al~os". 

Este ê um documento da engenharia brasileira. Agora, tem isto alguma 
coisa a ver com a recomendãçã_o do PrOgrama- do PMDB, Sr. Presidente? 
Tem, eu pergunto? Ora, v~~os convir que não tem relação alguma. Aqui es~ 
tamos com empresas caloteiras, irresponsavelmente administradas por pes
soas que não têm nelas um centavo de capital, porque assim é muito fácil ad
ministrar. 

V. Ex•s sabem, Sr. e V. Ex• sabe, que houve empresas que simularam lu
cros para que seus diretores participassem nos lucros das empresas e que o 
Tribunal de Contas glosou e-determinou a devolução. O que isto tem a ver 

-C"offi o programa do PMDB, pergunto eu? Estou examinando uma situação 
cÕncreta, de uma realidade tangível, palpável, que cresce dia~ a-dia e que che
ga ao ponto de desafiar a _autoridad~ do Presidente da República, do General 
Figueiredo. 

..Onde estão oS-20() bifhões de _cruzeiros?" Pergunta o Estado de S. Paulo, 
de 18 de aiosto. "Onde .estão os 200 bHhõesde cruzeiros?" Porque é fácil fa~ 
zer dívidas quando as dívidas não são_ pagas nem têm que ser pagas por aque
le que toma estes recursos ·ou faz estas dívidaS. Esta é a questão, ~r. Presiden
te, depois V. Ex• sabe. Reuniões do Governo coin credores dessas empresas, 
levaram o Governo a imaginar o pagamento dessas dívidas através de Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional, inegociãveis. Quer dizer, em pri
ffieiro lugar, ê uma maneira cômoda, também, de pagar, por-qüe ê pagar com 
papel. Mas, esses papéis não devem ser resgatados? Isso não aumenta a dívida 
interna? Claro que sim[ Quer dizer, agrava, cada vez mais, a situação finan
ceira do País e outro dia, foi no domingo último, que li no O Estado de S. 
Paulo declarações ofjciaís, segu_ndo as ·quais a dívida interna do País estava a
tingindo o seu nível âe saturação. Ê verdade isso ou não é verdade, Sr. Presi
dente?" Agora,: pergunto eu; o que tem gue ver essa situação com o programa 
do PMDB? 

Leio ~m outro-}_or-mil: "Emprei~eiro só aceita o resgate de' Obrigações em 
três anos". Esta é a sitUãção que nós temos pela frente. 

Em outra folha, leio isto: "Estatais não pagam jã SEST admite que em
presas não têm como liquidar dívidas este ano". Bonita maneira de -adminis
trar. Agora, quem é que paga isto, não é a sociedade brasileira? 

O Ministro d<:i Fazenda - segundo outiO jornal - diz que o Governo 
pagará empreiteiras em 83. E, até 83, como é que elas vão pagar aos seus cre
dores, os seus impostos, os salãrios dos seus empregados? Quer dizer que o 
Estado se permite esta regalia: .. pagarei no ano próximo." E essas empresas 
podem dizer isso també_rn aos seus credores? 

A dívida das estatais, segundo O Jofnal do Bra.Jil, de 19 de agosto, soma a 
351 bilhões_de cruzeiros; o estouro das estatais, em 1981, foi de 1 trilhão e 780 
bilhões de cruzeiros, leio no Correio do Povo de 7 de julho. 

Eis aí, Sr. Presidente, alguns dados, dados esses que são uma invenção 
do PMDB? São uma invenção da Oposição? Ou, ao contrário, são-dados 
públicos, notórios, certos, cOnfessados e qáe chegaram ao ponto de provocar 
do Chefe do Goverrlo esta declaração de que as estatais não o obedecem? E 
vem, agor~. o Por_ta--VoZ_do Gover-no co'rrl o Programa do -PMDB, com docu

mentos do PMDB, para responder a issO. Não! Não, isso não é sério e não 
posso aceitar iS(6 passivamente. 

SegundO- dados publicados pela imprensa, a dívida das estatais, no setor 
de engenharia, é de 200 bilhões de cruzeiros; no setor de indústria de bens de 

.capital _sob encomenda é de tdnta bilhões; da indústria elétrica é de dez bi
lhões; junto aos b.a~cos é ~.es~ten:ta bilhões; e_ffipreiteiros de obras públicas é 
de trinta bilhões; junto à indús~ria.ferro~Íária é de onze bilhões, o que totali
zam os trezentos e cinqÍienta e -um bilhões aq~i há pouco aludidos. 

Mas, Sr. Presidente, isto aqui nãO.é de preocupar alguém que esteja preo
cupado com administração hoje e amanhã? Eu quero dizer que o Presidente 
da República faz muito bem em determinar uma contenção dessas despesas. 
Se é isto que querem ouvir, eu digo, e digo porque o que me surpreende ê que 
a sua autoridade seja desrespe!tada por pessoas designadas por Sua Excelên
cia para dirigir essas empreSas. Isto é que eu não posso compreender, porque, 
quando tiro diretor de empresa desobedece a orientação de quem o nomeou, é 
porqi.ie eStá sendo, em p~meiro lugar, desleal I?ara quem o nomeou. 

O Sr. Saldanha Derzl- V. Ex• _me conce~e um aparte? 

(J SR. PAULO BROSSARD- Pois não. 

O Sr. Saldanha Derzi- V. Ex• tem toda razão no brilhante discurso que 
faz. AS estatais fealmerite não estão nem obedecendo às determinações do 
Presidente da República, não pararam as obras, não diminuiram aS despesaS, 
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aumentando-as como se este Pais estivesse numa situação noirrial. Veja V. Ef. 
a situação do MéxiCo; eu, Passando por lá, ainda li na imprensã mexicana qUe 
as estatais sãó as respOnSáveís pela debâcle da situação econômicõ-financeira 
do Méx-íco. É o que está acontecendo aqui no Brasil, lamentavelmente. 

O SR. PAULO BROSSARD- Exatamente, porque aquilo que às vezes 
a administração não pode fazer a empresa pública faz. Em mãtéría de empre
guismo, em matéria de vantagens, em matéria disso que se convencionoU cha
mar de mordomias, as empresas públicas fazem o que a adrninistfaçãó direta 
não pode fazer e, muitas vezes, não faz, e-isso vem num crescendo tal que che
gou a este ponto de a Presidência da República fixar uma orientação, dar 
uma ordem e as empresas pura e simplesmente descumprirem as ordens do 
Presidente da República. 

Agora, se o Presidente tem o meu apoio nas medidas que tornar no senti
do de conter essas empresas, também merece a minha Crítica por não ler sido 
autoridade de se fazer obedecer e de se fazer obedecer por quem lhe deve obe
diéncia. Aí é que está o grave, porque uma empresa pública é um segmento da 
administração pública, apenas que tornou a forma de direito privado. Mas, 
afinal de contas, o capital é público e por isso elas se chamam estatais. Os di
retores não são di retores porque lá têm O seu caPital, mas porque são nomea
dos pelo poder Público, portanto, devem obediência ao· Poder Público. 

Estarei eu dizendo alguma novidade, Sr. Presidente? E poderei eu- rece
ber de bom grado a invocação de um documento do PMDB em relação ao 
problema económico do País, à empresa estatal? Não posso nãol 

Tenho aqui" alguns dados que me parecem verdadeiramente alarmantes e 
pergunto se estou enganado, se estou exagerando. 

Durante os anos do milagre, criaram-se no Biasil 450 empresas estatais, 
empresas subsidiárias e coligadas, 450. Quer isto dizei' que, em 8 anos de mi
lagre, quando foram criadas essas- 450 empresas, significa que forain criadas 
50 empresas por ano, ou, em outras palavras, urna empresas estatal por sema
na, praticamente. 

Esses números é que pri:cisam ser examinados e examinados com a 
maior isenção~ com a maíór tranqUilidade, porque a situação chegou a p.m 
ponto tal que li, há pouco, que dois terços da dívida externa do Brasil por ela 
respondem as estatais. 

Eu não posso jurar pela exatidão dessa participação, mas o que não hã 
dúvida alguma é que estas empresas se socorreram largamente de recursos ex· 
ternos. 

Eu precisarei dizer que as estimativas Para- o áno de 1982, para cobrir o
déficit operacional e amortizações destas empresas estatais falam em 2 tri
lhões e 300 bilhões de cruzeiros? E que, enquanto o chamado subsídio para o 
crédito, é de 1 trilhão e I 00 bilhões? 

Este não é um dado impressionante? Este não é um dado estarrecedor, 
Sr. Presidente? Quer dizer, O necessãrio parã cobrir o déficit operacional e 
amortizações das estatais representa 109% a mais do que o chamado crédito 
subsidiário. - -

Para a agricultura, é preciso cortar o chamado subsídio. É preciso cor-
tar! 

Agora, as empresas estatais, estas, têm uma garganta cada Vez maior a 
sorver subsídios sobre subsídios que são pagos pela população brasileira! 

Note-se que, no ano de 1981, o percentual foi de 66%; a previsão para 
1982 é de 109% ~ 

Veja a Casa, o aceleramento, a rapidez, com que esse fenômeno vai-se 
agravando, e é natural que de ano para ano, a massa em circulação aumente. 

O Sr. Saldanha Derzi - É uma bola de neve. 

O SR. PAULO BROSSARD- Ê uma bola de neve, é uma roda que, 
cada vez, fica com um raio maior. E isso não é de impressionar,- Sr. Presiden
te? E se responde a um retrato dessa natureza, com um documento do PMDB 
a respeito da importância- que tem e deve ter, em determi-nadOs setores da eco-
nomia, a empresa estatal? -

Não, não posso aceitar o debate nesses tC:rmos. 
Os jornais e as revistas publicaram, ultimamente, a Situação dos I O maio

res projetas realizados por empresas estatais, e esses 10 maiores projetas são, 
só eles, suficientes para desequilibrar qualquer economia. 

O que a mim me parece, Sr. Presidente, e parece fundamental, é que uma 
empresa não se justifica Por ser estatal, ela só se justificá pelO bem que trou
xer à sociedade. De modo que posso ser a favor de uma e contra outra, sem 
qualquer contradição. Não posso dizer que sou contra a empresa estatal, _da 
mesma forma que não posso dizer que sou a favor da empresa estatal. -Sou a 
favor na medida em que ela representa um benefício para a sociedade. Na me-

dida em que ela se converter em um ônus para a sociedade, não seí por que ela 
deva ser mantida, não sei por que ela deva ser instítuída e deva ser mantida. 
Parece-me que esta é a posição correta. 

Agora, esses números que vão se tornando conhecidos são excessivamen
te alarmantes. E quando o Presidente da República, num desabafo, diz que 
elas não o obedecem e que executem essas empresas, faço votos que Sua Exce
lênciã faÇa serliir a sua autoridad-e, se fOr n.ecessãrio substituindo a direção de 
todas elas. Agora, não simplesmente desabafando e continuando tudo, como 
antes, porque então é uma conftsSãO de impotêitcia, é uma confissão de falta 
de autoridade e, na medida em que a impotência se revelar, e na medida em 
que a falta de autoridade for declarada e confessada, os interesses que ro
deiam essas empresas se tornarão ainda mais altivos, mais insaciáveis, poique 
sabem que têm a garantia da impunidade, da irresponsabilidade. Eu estarei 
em erro, Sr. Presidente ou estou fazendo uma reflexãõ cUrial em torno de um 
problema cuja a gravidade está aí'aos olhos de todo o mundo? 

EStá si-realizando, em Brasília, neste momento, um seminário sobre em
presas públicas e, nesse seminário, um economista, coordenador de planeja
mentos do IPEA traz a público essas informações. 

~·o orçamento q_as empressa públicas este ano, por exemplo, 
gera um déficit de 3,3% erri relação -do PIB, contribuindo de forma 
significativa para o déficit _g!~b~lJ do setor público, estimado prelimi
narmente em cerca de 6%, pelo JPEA." 

O déficit provocado pelos gastos das estatais, era de 3,3%, em 1979; no 
ano seguinte com a criação da SEST, este número decresCeU para 2,3%. Mas, 
passou a 2,9%, em 1981; e retornou a 3,3%, em 1982, veja a Casa a evolução. 

Quer dizer, criada a SEST, para estabelecer uma fiscalização sobre" istas 
empresas, houve uma redução, houve um enxugamento, houve um declínio. 
Mas, logo depois, como taOtas vezes acontece, as medidas governamentais 
passaram a ser desobedecidas, e o aumento retomou o mesmo nível anterior. 

Mas, quem diz isso, Sr. Presiç:!e_vtet nã_o é um Sep_ador da Oposição, é um 
economista do IPEA, num trabalhO apresentado ontem no seminário sobre 
empresas públicas. E continua: 

.. Em outras palavras o aparato montado pelo Governo, para o 
Controle das estatais, não está conseguindo -impedir que elas contri
buam de forma crescente para com o déficit público. As conseqUên
cias mais visíveis desse ctetidt, são a inflação, a elevação de juros e a 
reduÇão dO espaço- de atuação das empresas privadas." 

Agora, segundo leio, a economia brasileira se baseia fundamentalmente 
no princípio da livre inic~at_iv8:. Há--coerêricia, há congillência nesse Preceito, 
com isto que estou mostrando? 

Sr. Presidente, queria dar um desenvolvimento maior a esse problema, 
mostrar esses números, chamar a atenção da Casa para a gravidade desse as
sunto, sem nenhuma idéia pr~oiicebida, quando lOgO no início fui interrom
pido com algo que me pareceu uma provocação, porque vinha com um docu
mento do PMDB, de caráter geral, que não firma nem conflita com nada do 
que eu disse. Uma orientação não quer dizer que se vã conflitar com a po
siÇão crítica·ao deS:Vio reCOnhecído pelo Gáverno FCderal às eÍnpresas ~talaiS 
brasileiras. 

Tenho para mim, Sr. Presidente, que o País está pagando, tem pago, está 
pagando um preço muito elevado por essas empresas:Não vou dizer que to
das as empresas, ainda quando haja alguns casos que são verdadeiramente 
chocantes. Não vou di~er que todas as empresas, mas quando essas empresas 
são mais de quinhentas, pode-se imaginar o número de abusos, que se reali
zam. 

Há algum tempo- eu· me recordo -foi pubÜcado, e publicado vasta
mente, largamente, que urna empresa estatal tinha no pátio 200 mil toneladas 
de equipamentos se deteriorando. Que tal? Duzentas mil toneladas de equi· 
pamel).tos se deteriorando! Mas o noss_o País __ é tão rico assim, que se dá ao 
luxo de uma empresa estatal comprar coisas por antecipação, bens por anteci
pação, que ficam se deterioraJJ.do no 12_átio do estabelecimento, antes de entrar 
em fuilcionamentO a .empiesa·? No mc;:u entendimento isso é contrário ao inte
resse nacional, isso é contrário ao interesse da sociedade brasileira, e isso é in
justificável à luz de qualquer doutrina política. Se estiver errado o erro é me•J, 
mas penso assim. 

Eu preciso lembrar,,eu comentei aqui nesta Casa há algum tempo, que a 
Ferrovia do Aço, par~ obter empréstimos, na Ing!a~e.rra, se comprometeu a 
comprar, e comp~ou, UI_!la série de bens, que seriam os últimos a serem mon· 
ta dos, quando ehi estivesse para funciOnar, porque esta foi a condição do em
préstimo. Publicado em toda a imprensa, eu me ocupei deste assunto na tri-
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buna do Senado. Então, eu posso entender que dessa maneira se administra 
bem este País? E posso entender que dessa maneira uma empresa se justifica? 
Não, Sr. Presidente, não poss·o. E volto a dizer: eu creio que a teoria aí deve 
:ser conferida com a prática.-e que a empresa, seja qual for, se justifica n·a me
dida em que trouxer um benefício para o País, um benefíCiO J)árã ã sociedade. 
E o' que nós estamos vendo ê que as empresas estatais são verdadeiros oasis, 
são lugares de repouso adrnfrãvel, para recompensar determínadas pessoas, 
que nessas empresas não têm nenhum centavo seu; e Que oS-prejuízoS que a 
empresa der não se refletem sobre o seu património, sobre o património des
ses administradores. 

Era para esse aspecto que queria chamar a atenção do Senado, mas espe· 
cialmente para esta posição dramática: o Presidente da Re~,?úbiJca a desabafar 
que essas empresas não o obedecem. Devem obedecer! Repito: devem obede
cer! 

Agora, volto a lembrar, aqui: quando o Congresso deixou de aprovar a 
sublegenda para a eleição de governadores. Ah, meu Deus do céu, faiQu·se 
em represália. O pacote de novembro foi a represália. Quer dizer, a represen· 
tação nacional tem a obrigação de ser obediente ao Governo. Agora, as em
presas estatais escarnecem do Governo. Este é o fato, esta é a situação. O ~Ple· 
sidente da República nãci ·se desculpa, dizendo que as empresas não o obede
cem, o Presidente da República deve~se fazer obedecer, por aqueles que lhe 
devem obediência, que não é positivamente o Congresso, mas são essas em· 
presas que se desmembraram, que saíram da ilharga da Administração, que 
trabalham com recursos públicos e que o Chefe do Governo, como Chefe que 
é da Administração Pública Federal, deve contas à Nação, e por isto mesmo 
tem não apenas o direito, não tem apenas o poder, mas tem o dever de exigir 
que esses adminístradores sigam a sua orientação, sob pena do pecado da 
omissão, sob pena da culpa in eligendo e da culpa in vigilando, que geia a res
ponsabilidade, dele, Presidente. Pois se esses administradores não foram es
colhidos pela Oposição, se esses administradores To-râm escolhidos pelo Go
verno, e não obedecem o Governo, e são mantidos como administradores, 
quem responde por· isto, senão- o- próprio --oúvún:Õ'r 

De modo que esse des::~.bafo vale muito como depoimento, porque não 
poderia ser um depoimento mais autorizado~ mas q_u,al_ificado, mais inqUes
tionãvel, mais incontestável. Mas, perdoe-me Sua Excelência, é muitO POuco, 
é muito pou-eo. E nesse mar de abusos, a complacênc1<i do Governo Federal, 
em relação a essas empresas, serve apenas como estímulo para novos abusos. 

Sr. Presidente, era o·que desejava comentar, neste momento. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Não há mais oradores ins
critos. 

O Sr. Senador Milton Cabral enviou à Mesa projeto cuja tramitação; de 
acordo com o disposto no art. 259 do Regimento Interno, deve ter início na 
Hora do Expediente. 

A proposição -serã anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)'-- Nada mais havendo que tra
tar, vou encerrar a presente, desig~ando para a seSsãO-ordinái-ia de amanhã, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, -do Projeto _de Lei da Câmara n9 101, de 1981 
(nc;o 3.702/80, na Casã de origem), de iniciativa· do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
-INCRA a alienar, à Companhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os lotes 
I I, 12, 13, 14, 15 e 16 da gleba 60, localizados no Projeto !nte&rado de Colq
nização de Altamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 580 a 582,~de 1982, das Comis-
sõesk 

-de Agricultura; 
--de Assunros Regionafs,· e 
-de Finan('as. 

2 

Votação, em turno único, -do Projeto de Reso_lução n9 202, de 1981. (apr_e· 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.207, 
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar e!})préstí
mo externo, no valor de US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares 

norte·americanos), destinado ao II Plano de Metas Goverll:amentais- PLA
MEG II- 79/83, tendo 

PARECER, sob n' 1.208, de 1981, da Comissão 
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 232, de 1981 (apr~ 
sentado pela Comissão de Economi~ CO!Jlo conclusão de seu Parecer n9 1.306, 
·de 1981), q_ue _autoriza-a Prefeitura Municipal de Betim (MO) a elevarem Cr$ 
875.103.660,51 (oitocentos e setenta e cínco milhões, cento ·e três mil, seiscen
tos e sessehta cruzeiros e cinq üenta e um centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.307 e I.:l08, de 198!, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Munidpios, _fa'{Otãvel. 

4 

Votação, em turno único,c do Projeto de Resolução n9·241, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Fioanças-com:o conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1981), que autoriza--a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de USI 10,000,000.00 (dez milhões de dóla
res norte-americanos),- destinado a programação de investimentos naquele 
município, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno úniCo, dó Projeto de: Resolução n'i' 245, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer _n'? 1.386, 
de 1981), gue autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realiza· 
operação de empréstimo externo no valor de USS 110,000,000.00 (Cento e dez 

-milhões de dólares norte-americanos) destinado ao programa de obras viárias 
e ligações trancais -daquele Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.387, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicidade. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução ri'i' 107. de-1982 (apre
Sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu _PareCer ~ 549, de 
1982), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a contratar em
préstimo externo, no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dóla
res norte-americanos), destinado ao programa de investimentos urbanos, ten· 
do 

PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1982, das Comissõés: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridíçidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e 
-de Municípios, favorável. 

7 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 114, de 1982 (apre-

sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 565, de 
1982), que aulorha -o Go-verilo do Estado de Goiás a realizar operação de em
prêstirhõ externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dóla
res), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mine
ração e Infraestrutura Econômica, naquele _Estado, tendo 

PARECI; R, sob n• 566, de l 982, da Comissão 
- d(! Constituição (! Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

8 
VotaçãO, ein turno único, do Projeto de Resolução n9 159, de 1981 (apre

semado pela Comissão de Eco~omja como conclusão de seu Parecer n'? 951, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 342.652.400.00 (trezentos _e q~arenta e dois milhões, seiscentos e cin
qUenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli-: 
dada, tendo 

PARECER, sob n' 952; âC 1981, da Comissão 
~-de Constituição-e JUStiça, pela constitucionalidade eJuridícidade, com 

voto vencido do Senàdor Hugo Rarilos. 
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9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9189,'de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.153, 
de I 981 ), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar ope~ 
ração de empréstimo externo, no valor de uss; 70,000,000.00 (setenta milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de rodovias alimenta
doras do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.154, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jilridicidade. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 42, de 1982 (ap~e~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 180.975.100,00 {centO e-oíten.ta milhões novecentos e setenta e cinco mil e 
cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 52~ de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 311, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar em 
Cr$ 37.576.000,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 312 e313, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorãvel. 

12 

Votação, em turno úniCó,-do Projeto de Resolução n9 85, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu ParOCer n9 488, 
de 1981), que autoriza a Prefeítura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em 
Cr$ 679.404.096,76 (seiscentOs e setenta e ilove rriilhões, quatrocentos e qua
tro mil, noventa e seis cruzeiros e seterita e dois centavOs) o mon-tante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 489 e 490, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de :R.esol_ução o9 _I 10, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 732, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José_d_os Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos 
e trinta e oito mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 733 e 734, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, faVór[Vel. 

14 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução o9 112, de 198_1 (apre
sentado pela ComissãO de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 738, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura de Estância Turísticil de"Itu (SP) a elevar 
em Cr$ 443.100.00_0,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e cem mil cru~ 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada; tendo 

PARECERES, sob n's 739 e 740, de 1981, das Comissões: 
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorãvel. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9126,.de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 793, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA) a elevar em 
Cr$ 497A99.000,00 (quatrocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e 
noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 794, 795, 1.348, 1.349 e 1.350, de 1981, das Co
missões: 

-de ConstituiçãO e Justiça, i" pronunciamento: pela constitucionalidade 
e juridicidade do projeto, com voto vençido do Senador Hugo Ramos; 2P pro
nunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da emenda de plenário e 
da _subemenda da Comissão de Economia, com voto vencido do Senador 
Hugo R~mos; _ _ 

-de Munic(pios. i" p;onunciamento: favorável ao projeto; 2P pronuncia
mento: favorãvel à emenda-de plenárijo e à subemenda oferecida pela Cernis~ 
são de Economia; e 

-de Economia, 2" pronunciamento: favorãvel à emenda de Plenário com 
subemenda qu_e apresenta. 

16 

Votação, em turno único, d-0 Projeto de Resolução n9 127, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão -de seu Parecer n9 796, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em 
CrS 270.959.000,00 (duzentoS e setenta milh"ões, novecentos e cinqUenta e 
nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 797, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9162, de 1981 (apre.. 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 996, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívída consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 997, de 1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela consütucionalidade e juridicidade, com 
voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nç 223, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.280, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe à contratar emprésti
mO-externo, no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte
americanos) destinado ao Programa de Investimentos do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.281, de 1981, daComissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

_ -de Municfpios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 263, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissã·o de Economia comO ConClusão de seu Parecer n9 1.443, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mara Rosa (GQ)a elevar 
em Cr$ 19.24I.600,b0 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil e seis
centos cruzeiros) o montante de sua dívída consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.444 e 1.445, de 1981, das Comissões: 
-de Constítuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios. favorãvel. 

20 

VotaçãO, em turrlo único, do PrOjeto de Resolução n~ 85, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de 'Eco rio mia:· cOmo conclusão de seu Parecer n9 452, 
de 1982), que autoriza o Governo do Estado de- Goiás a elevar em 
Cr$ 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões e seis~entos mil cru~ 
Zeir"C:IS) 0- montante de sua díVida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 453, de 1982, da Comissão:~ 
-de -ConstitUição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 

21 

Votação, em turno Único, do PrOjeto de Resolução n9 i3-I, de 1982 (apre
seritado pela Comissão àe Economia como conclUsão de seu Parecer n9 656, 
de 1982), gue autoriza a Prefeitura Munjcipal de Ilhéus (BA) a elevar em 
Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa. e quatro mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

• 
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PARECERES, sob nos 657 e 658, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucio"ri_ã.lidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

22 

Votação, em turno único, do Projeto de Re~olJ.!Çª-0 n0?187, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como_ conc~usãl? _de seu Parecer n9 
1.106, de 1981), que autoriza o Governo do Estãdo ~i sei-gipe à elevar em 
Cr$ 3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e 
um mil, cento e sessenta e três cruzeiroS} õ montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n• 1.107, de 1981, da Comissão 
-de Constituição ·ê Justiça, pela Constitucionalidade e juridicidade, 

com voto vencido do Senador Hugo Ramos. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n0?199, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Ecouomia como conclusão de s~ -~a~ecer n9 1.180, 
de 1981), que autori.a a Prefeitura Municipal de Macapâ (AP) a elevar em 
Cr$ 115.723.113,00 (cento e quinze milhões, setecentos e vinte e tiCS mil, cen
to e treze cruzeiros) o montante de sua dívida co_n~olidada, t~ndo 

PARECERES, sob n•s 1.181 e 1.182, de .1981, das ComissÕes: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi_cidade! com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

24 

Votação, eri1. turno únicO, do Projeto de Resolução n9 239, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer _n9 1.339, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caarap6 (MS) a elevar em 
Cr$ 11.144.700,00 (onze milhões, cento e quarenta e quatro mil e setecentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consçlida~a, tendo 

PARECERES, sob nos 1.340 e 1.341, de 1981, das C'ômissões: 
-de Constituição e- Justiça, pela constftuciori31idãdC e juridicidade, Com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municfpios, favotãvel. 

25 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 252, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Ecgnomia com<? concl~são de seu Parecer n9 1.406, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura MuniCip-afde Maués (AM) a elevar em 
Cr$ 14.854.000,00 (quãtOrze milhões, oitocentos e cinqüenta e quatro iilil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob, nos 1.407 e 1.408, de 1981; das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do SenadOr Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorãveL 

26 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 21, de 1982 (apre~ 
sentad_o pela Corriissãõ de Economia como conclusão de seu Parecer _n9 123, 
de 1982), que autoriza o Governo do Estado_ de GÚiãS a elevar- ein 
Cr$ 1586.700.00(),00 (um bilhão,_ quinhentos e oitenta e seis niilhões e sete
centos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 124, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador DTrCeu Cardoso. 

27 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução _n9 23, de l982(apre
sentado pela Comissão de Econo_mia como concl!lsão de seu Parecer n9 132, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ituiutaba (MG) a elevar em 
Cr$ 424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oi
tenta e nove mil, duzentos e quarenta cruzeiros) o montante de Sua clívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 133 a 134, de 1982, das Comissões: 
-de Constitulçãõ e Justiça, pela constitucionalidade e j~ridicidade; e 
-de Munic[pios, favoráVel. 

28 

Votação, em turno único, do Projeto de Res.Oluçijo n9 56, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 323, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nioaque (MS) a elevar em 
Cr$ 20.194.000,00 {vinte nlilhões, cento e noventa e quatro mil cruzeiros) o 
montante de sua dívída consolidada, tendo 

PARECERES, s<>.b nos 324 e 325, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;e 
-de Municípios,- favorável. 

29 

VotaÇão, em turno únÍco, do Projeto de ResoluçãO n9 101, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Ecoo.omia como conclusão de seu Parecer _nO? 675 
d_e_J98l), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em 
Cr$ 130.213.939,45 (cento e tririta miThões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove crUzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada,_ tendo 

PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões: 
-de Constituiçliá e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de MU.tzict'pioS, favoráveL 

30 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 115, de 1981-(apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nO? 763, de 
1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta mi
lhões de dólares norte-americanos), destinada ao Programa de Investimentos 
do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 764, de 1981, da Comissão 
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

31 

_ Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 260, de 1981 (apre
sentado pela Coinissão de Finailças como conclus3.õ de seU Parecer nO? 1.433, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Min~s Gerais a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqüenta mi
lhões de dólares norte-americanos), destinada ao Programa de Investimentos 
para o exercício de 1982, tendo 

PARECER, sob n• 1.434, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

32 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9170, de 1981 (apre
sentado pela Comjssão de Economia como conclusão de seu Parecer n9l.037, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Russas (CE), a contra
tar emprêsHrrio no" valor de Cr$ 22.218.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos 
e dezoito mil cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob nos 1.038 e 1.039, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorãvel. 

33 

Votação, em turno único, dõ Projeto de Resoluçãon9149, de 1981 {apre-
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 907, de 

~ 19_81), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 162,000,000.00 (cento e sessen
ta e dois milhões de dólares), destinado à Companhia do Metropolitano do 
Rio de Janeiro, tendo 

PARECER, sob no 908, de 1981, da Comissão 
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza e Hugo Ramos. 

34 

Votação, em turno úriico, do Projetá de Resolução nO? 73, de 1982 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 385, 
de 1982), que autoiiza a Prefeitura Municipal de Poconé (Mn a elevar em 
Cr$ 138.164.974,38 (cento e trinta e oito milhões, cento e s_essenta e quatro 
mil, nOvecentOs e_ setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n•s 386 e 387, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

35 

Votação, -em primeiro turno, do ProJeto de Lei do Senado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de a
posentadoria eSpecial para o-c6mefciário, na forma que especifica,-ümdo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constitulção e Justiça, pela constitucionalídã.de -e juridicídade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorá~el, com voto vencidO dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

36 

Votação, em primeiro _turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo tia Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas habituais tãmbém integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s !.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

37 

Votação, em prirrieiro turno, úo Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar E
duardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de ConstftúiÇãO e- JUstiça, pela constitucionalidade,_juridicidade e, no 

mérito, favorãvel, nos termos _de substitutivo que apresenta; e 
-de Educação e Cultura, favorãvel ao Substitutivo-- da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

38 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accíoly Filho, que dispõe sobre a ação ·de ali
mentos, tendo_ 

·pARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri,diddade e, no 

mérito, favorável 

39 

Votação, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do _S_eoado n9 255~ de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, éJ.ue ·acrescenta dispositivos-à 
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa
lãrio devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES; sob n•s 1.197 ai.l99, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

40 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, -de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n9 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÂVEIS, sob· n•s 1.130 a !.133,de 1981, das Co: 
missões: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Legislação Social; 
-de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

41 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 726, de 1982), do Projeto de Resolução n9 38, 
de 1981, que autoriza a Prefeítura Municipal de Rio Claro, Estado de Sâ:o 
Paulo, a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, 
quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

42 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redaçào em seu Parecer n9 723, de 1982), do Projeto de Resolução n9 108, 
de 1981, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 10.027.899.256,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no~ 
venta e riove ffiil, duz6ritos e-cinqüenta e seis cruzeiro·s e setenta e nove centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. 

43 

DiscussãO; tini-ülrrio único, da Redação Final (oferet:ida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer""' 728, de_ 1982), do Projeto de Resolução n9_188, 
de 1981, que autoriza o Governo do Estado de SãO Paulo a contratar ope~ 
ração- de crédito no valor de Cr$ 1.43-5.641.087,00 (um bilhã.o, quatrocentos e 
trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e sete cruzei
ros). 

44 

Discussão, em turno únicO; da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n'i' 729, de 1982), do Projeto de Resolução n9 218, 
de 1981, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a-elevar em Cr$ 
988.603-.570,49 (novecentos e oitenta e oito milhões, seiscentos e três mil, qui
nhentos e setenta cruzeiros e·quai-enta e nove-centavos) o mOntante de sua 
dívida consolidada. 

45 

Discussão, em turno único, da Redação F'fnal (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 727, de 1982), do Projeto de Resolução n9 237, 
de 1981, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
Cr$ 6.359.985.826,47_ (seis bilhões, trezentos e cinqUenta e nove milhões, no
vecentos e oitanta e cinco mil, oitocentos e_ vinte e seis cruzeíros e quarenta e 
s~_te çentavostq mc;>ntante de sua dívida consolidada. 

46 

Discussão, em turno único, da Redação Fínal (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n'? 724, de 1982), do Projeto de Resolução n"' 261, 
de 1981, que autoriza o Governo do _Es_tado de_ Minas Gerais, a elevar em 
Cr$ 1.394.841.410,46 (um bilhão, trezentos e rloventa e quatro milhões, oito
centos_equarenta e um mil, quatrocentos e dez cruzeiros e quarenta e seis cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada. 

47 

Discussão~ em turno único, da Redaçã9 Fin~-1 (of~~eciQa pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 731, de 1982), do Projeto de Resolução n9 273, 
de l981, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 4.182.160.000,00 (quatro bilhões, cento ·e oitenta e 
dois milhões, cento e sessenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. 

48 

Discussão~ em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 738, de 1982), do Projeto de Resolução n• 280, 
de 198h que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 3.511.440.000,00 (três bilhões, quinhentos e 
onze milhões, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. 

49 

Discussão, em turno único, da Redação_ Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 739, de 1982), que autoriza o Gove-rno do ESta
do de São Paulo a elevar em Cr$ 2.022.956.612,82 (dois bilhões, vinte e dois 
milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e doze cruzeiros e oiten
ta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

50 

Di;cussão, em turno único,_ da Red.ação finai (ofe-recida pela Comissão 
de R:ectaào em seu Paf~e~ n9 736, de 1982), do Projeto de Resolução n9 14, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara;EStado- de Mato 
Grosso, a elevar em Cr$ 360.000.ÇXJO,OO_ (trezentos e sessenta milhões de cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

... 
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51 

Discussão, em- turno único~ da Rcdaç~o Final (ofer~cida pela Comissão 
de Redação_em seu Parecer n9 735, de 1982), do Projeto de Resolução n9 15, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Munkipãi de Juazciro, Estado da Bahia, a 
elevar em CrS 522.770.000,00 (qUinhentos e Vinte e dois milhões, setecentos e 
setenta mil cruzeiros) 

52 

Discussão, em turno único, da Redação Final (Oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 734, de 1982), do Projeto de Resolução n9 30, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de 1\.i'agua.ína, Estado de Goiás, 
a elevar em Cr$ 159.638..841,00 (cento e cinqUenta e nove milhões, seiscentos 
e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

53 

Discussão, em turnO único, da Redação Final (ofei'ecida pela Comissão 
de Redação __ em seu Parecer_n9 ]37, de 1982), do Projeto de Resolução n9 33, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Itapira, Esiado de São Paulo, 
a elevar em Cr$ 29.745360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e 
cinco mil, trezentos e sessenta quzeiros) o montante de sua dívida consolida

da. 

54 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em_ seu Parecer n9 725, de 1982), do Projeto de Resolução n9 69, 
de 1982, que autoriza o-Governo· do Estado de Santa Catarina a elevar em 
Cr$ 9.030.408.827,11 (nove bilhões, trinta milhões, quatrocentos e oito mil, 
oitocentos e v'inte e sete cruzeiros e onze centavos)·o montante de sua dívid.a 
consolidada. ..:-

55 

Discussão, em turno único; da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 730, de 1982), do Projeto de Resolução n9 72, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Munic;:ip-ã.l de Guàrapari, Estado do Espíri
to Santo, a elevar em Cr$ 309.072.881,25 (trezentOs e· nove milhões, setenta e 
dois mil, oitocentos e oitenta <::_um cruzeiros e ~inte e cincO centâvos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

56 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redução em seu Parecer n• 732, de 1982), do Projeto de Resolução n• 91, 
de 1982, que-autoriza a Prefeitura Municipal de Sousa, Estado da Paraíba, a 
elevar cm Cr$ 57.600.000,00 (cinqaenta e sete milhões e seiscentos mil. cruzei
ros) o montante de sua d1vida consolidada. 

57 

Discussão,-e-m tur.iio úníco;da Redação Ffnal (oferecida pela ComiSsão 
de Redação em seu Parecern~'733, de 1982), do Projeto de Resolução n9-l23, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Õberlândia, Estado de Minas 
Gerais, a eleVar em Cri 2.168.932.500,00 (dois bilhões, cento e sessenta e oito 
milhões, novecentos e trinta e dois mil e quinhentos_cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

58 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n~ 721, de 1982), do Projeto de Resolução n9 129, 
de 1982, que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a elevar em Cr$ 
804.707.188,23 (oitoc~ntos e quatro milhões, setecentos e sete mil, cento e· oi
tenta e oito cruzeiros e vinte e três CentavOs) o mQõtante de sua dívida conso
lidada. 

59 

Discussão, em tlirnó único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redaçào em seu Parecer n9 722, de 1982), do Projeto de Resolução n9 134, 
de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado. de Sergipe, a 
elevar em Cr$ 87.786.000,00 (oitenta e s_ctc milhões, seü:c-en10s e -oiten-ta e seis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

60 

DiScussão, em tUrnO únicO, âo Projeto de Lei da Câmara n9 91, de 1982 
(n~' 4.635/81 1 na casa de origem), de iniciativa do SenhOr Presidente daRe
pública, que modifica disposições da Lei n~' 5.108, de 21 de setembro de 1966 
-Código N_acíonal de Trânsito_, tendo 

PARECERES F AV ORÁ V-ElS, sob n•s 647 e 648, de 1982, das Comis-
sões; 

- de Constituição e JustTça, e 
- de Transportes, ComuniCações e Obras Públicas. 

61 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução _n9 40, dC 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia -como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5-.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Municípios, favorãvel. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Se

nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.) 

62 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 247, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
1.39_0, de 1981), que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar o
peração de emp~ést_imo ex~erno, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanqs) destinada ao Programa de Investimentos doEs
tado, tendo 

PARECER, sob n' 1.391, de 1981, da Comissão 
_-_de ConstituiÇão t_Justiça, pela constitucionalidade e juddicidade. 

63 

Discu_ssão. em turno único, do Projeto de Resolução n9 117, de 1982 (a
presentado pela Comissão de Economia coffio conclusão de seu Parecer n9 
601, de 1982), que autoriza a Prefe"itura Municipal de Moreno (PE) a elevar 
errf"CrS 233.190.466,68 (duzenros e trinta e três milhões, cento e noventa mil, 
quatrocentos e-sessenta e se_is Cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante 
de Sua· dív"iOa consolidada, te'ndo 

PARECERES, sob nos 602 e 603, de 1982, das Comissões: 
--de Consrituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador 'Ç)irceu CardosO; e 
- de Mz.micfpios, favorável. -

64 

Discussão, em priirleiro turno, -do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contá bit, e dá outras providências, tendo 
PARECERES, sob nos 573 e 576, das (omissões: 

--de Constirucif!nalida~e e juridicldade, pela constitucionalidade e juridi-
cidade~ 

--de Legislação Social, favorãvel; 
-de Serl'iço PUblico Civil, contrãrio; ·e 
- ie Ec~~omia, "favorâveCConi. as Émendas de n9s -~ e 2-CE, que apre· 

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35(82; do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento Qa discussão para reeXam~ da Comissão de 

Serviço Público Civil.) 

O Sr. PRESIDENTE (luiz Cavalcante) - Está encerrada a sessão. 

{ Levan!a-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALOYS/0 CHA
VES NA SESSÃO DE 4-9-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
V. Ex• coloca em discussão a emenda da egrégia Câmara dos Deputados 

ao Projeto de Lei n~' 187/79, de minha autoria, que introduz alterações na 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Sr. Presidente, esse projeto de lei resultou de um estudo acurado que fize
mos a respeito da legislação e do instituto do prejulgado, que se encontrava 
completamente superado não só em face de reiterada jurisprudência do Tri
bunal Superior do Trabalho, como, também, do egrégio Supremo Tribunal. 
Essa jurisprudência já está condensada em súmula. 

O nosso projeto recebeu uma emenda na Câmara dos Deputados, que 
foi, sem dúvida alguma, fruto de um equívocO, porque se prl!felldeu colocar 
na lei aquilo que já está na ConstituiÇão, isto é, a competência do Tribunal 
Superior do Trabalho, como do Supremo Tribunal Federal, para o chamado 
agravo regimental. 

Aliás, a esse propósito, o Supremo Tribunal Federal já havia estabeleci
do que o agravo de instrumento ê de sua competência inarredável, inafastá
vel, como é, na esfera da Justiça do Trabalho do Tribunal_Superior do Traba
lho, não podendo, portanto, ser objeto de uma legislação, como a de que co
gita o projeto de lei. 

Portanto, nas Comissões de Legislaç_ão Social e de Co_nstituiç_ão e Justiça 
do Senado, essa· emenda recebeu parecer contrário. 

Mas, quero trazer ao conhecimento do Senado pronunciamento que me 
parece muito importante a respeito desse projeto de lei, porque foi tornado, 
por unanimidade, pela AssociaÇão -dos Advogadas_ de São Paulo, que me en~ 
caminhou o parecer do Conselho desta Associação, nos seguintes termos: 

""Egrégio Conselho: 
O projeto ora submetido à Câmara Federal - naquela época o 

projeto tramitava na Câmara- tendo como autor o Senado Fede
ral por ali ter obtido chanc_ela, foi elaborado por ilustre Professor de 
Direito. Daí porque não seja mera coincidência O l.ustro e a validade 
das aJterações postuladas. 

A Consolidação das Leis do Trabalho fazia conviver dois mo
dos de se estabelecer a jurisprudência uniforme do C o lendo Tribu
nal Superior do Trabalho: a Súmula e o Prejulgado. 

Enquanto a súmula tinha o mero condão de tornar público o 
entendimento reiterado sobre certa matéria, a CLT pelo que dispõe 
o seu artigo 902, estipulava que o Prejulgado vinculava normativa
mente as instâilcias inferíores, que ficavam obrigadas a respeitá-los. 

Tal estipulação da CLT, encontrava amplo repúdio em sede 
doutrinária sendo inquinada de inconstitucional por quase todos os 
tratadistas. 

Ao demais, possuía-o inConveniente de criar doís arrolamentos 
concomitantes de juiisprudéncia uniforme que tinham o mesmo e
feito jurídico concreto, recebendo apenas .. nomemjutis" diferentes, 
eis que, a-larga maioria âos Tribunais Regionais- e das Juntas de 
Conciliação e Julgamento tratavam os prejulgados como súmulas. 
Não hesitavam em julgar contra os entendimentos ali prefixados, 
quando assim lhes impunha a consciência jurídica. 

Além de inconstitucional, portanto, a diferenciação se tornou i
nócua. O fenômeno, face à derrogação pelo costume continuou sem 
merecer maiores referências até que em decisão do-Pretório EXcelso, 
citada na justificaçãO -do projeto, declaroll'·Se a inconstitucionalida
de de determinado prejulgado, pelo fundamento de que tal entendi
mento uniforme fixado pelo Tribunal não pode obrigar as instâncias 
inferiores, sob pena de invadir a esfera do Poder Legislativo. 

A partir daí, o próprio Colendo Tribunal Superior do Traba
lho, privou-se de editar prejUlgados, passando a editar apenas súmu
las. numa aceitação táCita da nova disposíção do Supremo. 

Tudo isto estabelecido, alinhava-se as seguintes Considerãções: 
a) o próprio costume derrogou tal norma jurídica pelo proce

dimento de longos anos sem aplicação concreta ria Justiça do Tra
balho; 

b) o consenso entre os Tratadistas no que concerne à inconsti~ 
tucionalidade do dispositivo; 

c) a manifestação do Pietório Excelso no mesmo sentido; 
d) a derrogação pelo costume também pelo próprio Tribunal a 

quem estava comi nado tal poder-competência que em face- daquele 
decisum do Supremo Tribunal Federal deixou de expedir prejulga
dos, limitando-se a súmulas de seu entendimento unifornie. 

Por tais motivos, entendemos que merece o apoio desta Casa o 
projeto em questão, que vem a atender reclamos tanto da boa técni
ca jurídica como da própria realidade em cuja trama jâ estâ inscrita 

nos procedimentos do Judiciário, o procedimento que se quer trans
formar em norma jurídiça. 

São Paulo, 12 de agosto de 1982." 

Este. o parecer da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, 
de inteiro apoiõ- aO nosso projeto de lei, já aprovado pelo Senado e pela Câ
mara dos Deputados. 

Era o que também me competia aduzir, em face do pronunciamento con
trário, com o qual estou inteiramente de acordo, à emenda oriunda da egrégia 
Câmara dos Deputados. (Muito bem!) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 32, de 1982 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere 
os artigos 52, Item 38, e 97, inciso ÍV, do Regimento Interr:to e de acordo com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Di
retora n"' 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução nY 130, de 1980, Re
solve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da _COf!.SOti~ação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Muritlo Ca
nellas para o emprego de Assessor ~écnico, ?Om o salário niensal equivalente 
ao vencimento do cargo DAS-3r,a partir de 3 de_setef!1bro de 1982, cOm lo
tação e exercício no Gabinete do Senador Benedito Canellas. 

Senado Federal, 3 de setembro de 1982.- Jarbas Passarinho, Presidente 
do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N933, de 1982 

O Presidente do Senado Federal, no uso_ das atribuições que lhe confere 
os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com 
a delegação de_ competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Di
retora n"' 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução nY 130; de 1980, Re
solve conceder dispensa ao Senhor Marcos Augusto de Sá Pereira Freire Fi
lho do emprego de Assessor Técnico, sob o regime jurídico da Consolidação 
das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir 
de 3 de setembro de 1982, do Gabinete do Senador Luiz Fernando Freire. 

Senado Federal, 3 de setembro de 1982.- Jarbas Passarinho, Presidente 
do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 34, de 1982 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere 
os artigos 52, item 38, e-97 inciso IV, do Regimerito Interno e de acordo com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Di
retora n"' 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n9 130, de 1980, Re
solve autorizar a contratação, sob o regime Jurídico da Consolidação das LeiS 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Guilherme 
Brito Lins para o em preso ~e Assessor Técnico, com õ salário !Jlensal equiva
lente ao vencimento do cargO DAS~3, a parÚr de 3 de seteriibro de 1982, com 
lotação e exercício no Gabinete do SenadOr Luiz Fernando Freire. 

Senado Fe~deral, 3 de setembro de 1982.- Jarbas Passarinho, Presidente 
do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 35, de 1982 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, ilein 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe fofOutorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo 
rrY 003736/82, Resolve apOsentar Décio Braga de Carvalho, no cargo de A
gente Administrativo, Cl~sse "Especíal", Código SF-SA-NM-801, Referên
cia NM-32, do Quadro Permanente do Senado_ Federa], nos termos dos arti
gos 101, inCiso III, e 102:, fnciso I, alínea "'a", da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso II, 404, inciso I e 
392, § 4', da Resolução SF n' 58, de 1972 e artigo 405, inciso IV, da mesma 
Resolução alterada pela Resolução SF n"' 21, de 1980~ com proventos inte
grais -acresddo~ de 20% e a gratifiCaÇãO adiciOnal poT tempo de serviço a que 
tem direitO, na forma d_o artigo 39 da Lei n9 5.903, de 1973, e artie;o 10 da Le~ 

... 
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n'P 4.345, de 1964, observando-se o disposto no artigo 102, § 29, da Consti
tuição. 

Senado Federal, 15 de setembro de 1982. -Jarbas Pas!_arin.ho, Presiden
te do Senado Feder~!. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 36, de 1982 

O Pres-idente do Senado Federal, no uso das ~t_ri_g_uições que lhe confe
rem os artigos 52, item_3_8, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de confor
midade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta 
do Processo n9 003909/82, Resolve aposentar, por invalidez, Maximiano 
Vianna, Técnico Legislativo, Código SF-AL-NS-011, Classe "Especial", Re
ferência NS-25, do Quadro Permanentedo Senado federal, nos termos dos 
artigos 101, inciso I, e 102, inciso I, alínea "b", da Constituição da República 
Federativa do_Brasil, combinados com os artigos 403, incisÕ-111, -§ 29,404, in
ciso III, e 392, § 49, da Resolução n9 58, de 1972, com proventos integrais a
crescidos da Gratificaçã-o de Nível Superior ainparado pela Lei n<? 1.050, de 
1950, e Decreto n'il 1.709, de 1979-, bem como a gratificação adicional por tem-

po de serviço a que tem direito, conforme determina o artigo 39 da lei n'i' 
5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n' 4.345, de 1964. 

Senado F~deral, 15 de setembro de 1982. -Jarbas Passarinho, Presiden~ 
te do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 37, de 1982 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 52, item 38, do Regimento Interno e de confomidade com a dele
gaç-ão de competência que lhe foi autorgada pelo Ato da Comissão Diretora, 
n<:> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em Vista o que consta do Processo n9 
003963/82/9, ResolVe declarar aposentado, compulsoriamente, a partir de 23 
de agosto de 1982, Francisco de Medeiros Chaves, Técnico Legislativo, Clas
se "Especial", Referência NS-25, do Quadro -Permanente do Senado Federal, 
com base nos artigos 101, inciso II, e 102, ínciso II, da Constituição daRe
pública Federati_va do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso I,§ }9, 

406 e 392, § 4'?, da Resolução SF n'il 58, de 1972, com proventos proporcionais 
ao temPo de serviço e a- gratiticaçãÕ adicionar a- que tem direito, nos termos 
do artigo 3• da Lei n' 5.90:3, de 1973 e o artigo lO da Lei n' 4.345, de 1964. 

Senado Fed~ral, 15 dC setembro de 1982.--:- Jarbas Passarinho, Presiden
te do Senado Federal. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n9 36, de 1982, que "altera a redação do§ 29 do art. 99 
da Constituição Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 22 DE JUNHO DE 1982 

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano Q~_mil novecentos e oitenta 
e dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de F_in_anças do Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Raimundo Parente, 
Almir Pinto, Passos Pôrto, Jorge Kalume, João Lúcio, Alberto Silva, Agenor 
Maria e Deputados Josias Leite, Milton Brandão, Josué de Souza, Antonio 
Gomes, Paulo Guerra e Murilo Mendes, reúne-se a Comissãõ_Mista do Con~ 
gresso Nacional incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda 
à Co_nstituição nç 36,_ de 1982, C]_ue "altera a redação do§ 2"'-do art. 99 da 
COhsfituição Federal''. 

Deixam de comparecer, por motivo justíficado, os Senho_res Senadores 
Lãzaro Barboza, _Evelásio Vieira, Leite Chaves e Deputados Natal Gale, Jor
ge Gama, Jorge Uequed, Juarez Furtado e Jorge Viana. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, as$Ume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Alm_ir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá prOceder a eleição do Presidente e do Vice..Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Mu,rilo Mendes para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte _resultado: 

Para Presidente: 
SenadorAgenorMaria ·········~-.~-~~~~·-~---- 12votos 
Senador Alberto Silva ········~--···-·-·c···-····~ 2votos 

Para Vice-Presldente: 
Senador Almir Pinto .. , -.. , , ........ -~-;~--... . .. . . . 13 votos 

Em branco ···-············~-~·····-~·-·········· l voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senadores Agenor Maria e Almir Pinto. -

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Agenor Maria agradece, em 
nome do Senhor Senador Almir Pinto e no seU próprio a honra c_om que fo
ram distingüdos e designa o Senhor Deputado Antonio Gomes para relatar a 
matêria .. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, 
Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 

aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comis
são e irá à publicação-. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre Proposta de 
Emenda à ConstituiÇãO n9 38, de 1982, que ''acrescenta parágrafos ao 
artigo 152 da Constituição''. 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 28 DE JUNHO DE 1982 

Aos vinte e oito dias -do mês âe junho do _ano ele mil novecentos e oitenta 
e dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão Cle Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, João Calmon, Benedi
to Canelã.s, Martins Filho, Lomanto Júnior, Lenoir Vargas, Affonso Camar~ 
go, Josê Fragelli, Saldanha Derzi, Gastão Müller e Deputados Telmo Kirst e 
ElqÚisson Soares, reúne-se a Comissão Mista do CongreSso Nacional, inCum:. 
bida de examinar e emiti i parecer Sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
o<?· 3S, de 1982,-que .. acrescenta parágnifcis ao artigo 152 da Constituição". 

Deixam -de comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores Senador 
Paulo Brossard e Deputados Jairo Magalhães, Horácio Matos, João Clíma
co,- Milton Brandão, Adalberto Carnargo, Walber Guimarães, Amadeu Gea
ra, Antônio Mariz e Antônio Russo. 

De acordo com o que preceitua o Regimento C6inum, assume a Presí
dência, eventualmente, o Senhor Senador José Fragelli, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cêdulas, o -Senhor Serlador JoSé -Fragelli convida o Senhor 
Deputado Elquisson Soares para funcíonar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: , 

Para Presidente: 
Senador Paulo Brossard . , ......... , . , .•..• ~.. . . . 11 votos 
Senador Qastão Mtiller . , , .. , .......... , . • . . . . . . . 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador J.oão Calmon . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . 11 votos 
Senador Lenoir Vargas , , .. , , ... , ....... ! ••••• ~- •• 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Senadores Paulo Brossard e João Calmon. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador João Calmon, Vice
Presidente, agradece, em nome do Senhor Senador Paulo Brossard e no seu 
próprio, a honra com que foram distingUidos e designa o Senhor Deputado 
Adalberto Camargo para relatar a matéria. 
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para contar, eu, He
lena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei apre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais 
Membros da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 40, de 1982, que "determina que um terço 
dos membros dos Tribunais de Contas sejam nomeados mediante pré
via aprovação em concurso público". 

i' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 

EM 29 DE JUNHO DE 1982 

Aos vinte e nove dias, do mês de junho, do ano de mil novecentos e oi
tenta e dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, do Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Jorge Kalume, 
João Lúcio, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Gabriel_ Herme_s, Gastão 
Müller e Deputados Josias Leite, Afro Stefanini, halo Conti, Josué d~ Souza 
e Nereu Gu1di, feúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbi
da de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
n<? 40, de 1982, que "determina que um terço dos membros dos Tribunais de 
Contas sejam nomeados mediante préVia aprOVação em concurso público". 

Deixam de comparecer, por motivo jüstíficado, os Senhores· Senadores 
Paulo Brossard, Tancredo Neves, Itamar Franco, Leite Chaves- e Deputados 
Joel Ribeiro, Audálio Dantas, Tidei de Lima, Oswaldo Macedo, Melo Freire 
e José Carlos Vasconcelos. 

De acordo com o que preceitua o Regimentq Comum1 assume a Presi
dência, eVentUalmente, o Senhor Senador Passos Pôrto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-President~ da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Passos Pôrto convida o Senhor 
Deputado halo Contí para fundonar Como eScrutinador. 

Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Leite Chaves ............... ·-~ ... -· 12 votos 

Para Vice-Presidente: 
S60ador Jutahy_Magalhães ,_, ...... '" .... ···-··--· .. II votos 
Senador Lourival Baptista ......... -... . . . . . . . • . . . I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Senadores Leite Chaves e Jutahy Magalhães. 

Assumindo a Presidência, devido à ausência do Presidente eleito, o Se
nhor Senador Jutahy Magalhães agradece, em nome do Senhor Senador Leite 
Chaves e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa ó Se
nhor Deputado Nereu Guidi para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã à publicação: 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de 
Emenda à Constituição n9s 41 e 42, de 1982, que "acrescentam às 
Disposições Transitórias para introduzir o regime de Governo Parla
mentar". 

1• REUNIÃO (1NSTALAÇÃO),REALIZADA 

EM 29 DE JUNHO DE 1982 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta 
e dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de_Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio_ Chayes, Ader
bal Jurema, Moacyr Dalla, Bernardino Viana_,_ Jqs~ Lins,- Raimundo Parente, 
Agenor Maria, Laélia de Alcântara e Deputados Jairo Maga!hães, Antônio 
Florêncio, José Penedo, Jorge Arbage e Afrísio Vieira Limã, reÓ~e-se a Co
missão Mista do Congresso N~cfonal, incumbida de examinar e emitir pare
cer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n9s 4 I e 42, de I982, que- "a
crescentam às Disposições Transitórias para intrOduzir o regime de Governo 
Parlamentar''. 

Deixam de comparecer, por motivo justifícit-do, os Senhores Senadores 
José Richa, Evelásío Vieira, Pedro Simon e Deputados Claudino Sales, Melo 

Freire, Renato Azeredo, Alberto Goldman, Marcello Cerqueira e Júlio Cos
tamilan. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder à eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor 
Deputado Antônio Florêncio para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o_seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Júlio Costamilan ...... , __ ... _, .... ~,. . . . . 13 votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado José Penedo ...... ~-~-~ .. -.. , .. -... "'~..... 12 votos 

Deputado Antônio Florêncio ......... , . . . . . . . . . . . I voto 

São declarados eleitos, rl!spei:tivam.ente, Presidente e ViCe-Presidentc, os 
Senhores Deputados Júlio Costamilan e José Penedo. 

Assumindo a Presidência~ tendo em vista a aUsência do Presidente eleito, 
o Senhor Deputado José Penedo agradece, em nome do Senhor Deputado 
Júlio Costamiian e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e de
signa o Senhor Senador Aderbal Jurema para relatar a matéria. 

Nada mais haven-do a tratar, encerra-se a reunião c, para COnStar, eu, 
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor ~residente, demais membros da 
Comissão e irá à publicação. - - -

COMiSSÃO MISTA 

Incumbida de examinil_r- e einitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituitão n<? 48, de 1982, que "dispõe sobre a aposenta
doria dos servidores policiais sob o regime estatutário e da Consoli
dação das Leis do Trabalho aos vinte e cinco anos de serviço, acres
centando dizeres ao artigo 165 do Texto Constitucional no seu item 
XX". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 

EM 24 DE AGOSTO DE 1982 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oi
tenta e dois, às dezesseis horas e quínze minutos, na Sala da Comissão de Fi
nanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, 
Bernardino Viana, Gabriel Hermes, Lourival Baptista, Jutahy Magalhães, 
Moacyr Dalla, Affonso C amargo, José Fragelli, Laélia de Alcântara e Depu
tados Omar Sabino, Januári_p Feitosa, João Clímaco, Erasmo Dias e_ ~'alter 
Silva, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de exa
minar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'~ 48, de 
1982, que "'Dispõe sobre a aposentadoria dos Servidores Policiais sob o regi
me estatutário e da Consolidação das Leis do Trabalho aos vinte e cinco anos 
de serviço, acrescentando dizeres ao artigo I65 do Texto Constitucional no 
seu item XX". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Orestes Quércia, José Richa e Deputados Oc_távio Torrecilla, Inocêncio Oli
veira, Luiz Baccarini, Cardoso Fregapani, Roque Aras e Celso Peçanha. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador.Gabriel Hermes, que declara insta
lada a Comissão_. 

Em obediência a dispositívo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que -irã proceder à eleição do Presidente _e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Herme~ convida o Senhor 
Deputado Omar Sabino para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente; 
Deputado Luiz Baccarini ............ . 
Em branco ........................... . 

Para Vice-Presidente: 
Deputado João Clímaco ,_, .•..................... 
Em branco .......................•.............. 

13 votos 
I voto 

I3 votos 
I voto 

São deci'!rados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
S~nhores Deputados Luiz Baccarini e João Clímaco. 
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Assumindo a Presidência o Senhor Deputado João Clímaco, Vice
Presidente, agradece, em nome do Senhor Deputad~ Luiz Baccarini e no seu 
próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Pas
sos Pôrto para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente, de-
mais Membros da Comissão e irã à- publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 49, de 1982, que ''dá nova redação ao§ 49, 
acrescenta parágrafos e renumera os atuais §§ 59 e 69 do artigo 144 da 
Constituição Federal, dispondo sobre os vencimentos da magistratu-
ra". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 30 DE AGOSTO J)E !982 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de mil novecento's e oitenta e 
dois, às dezessete horas e quinze minutos, na "Sala da ComissãO ?e Fi"noiríçás~ 
no Se11ado _Federal_, presentes os Senhores Senadores Moacyr Dalla, Mo~cy~ 
Duarte, Aderbal_Jurema, Murilo Badaró, Almir Pinto, João Lúcio~ Tãnc~edo 
Neves e Deputados Adriano Vaiente, Nosser Almeida, Castejcin Branco, Jor
ge G3.ma e Mário "Moreira~ reúne-se a Comiss.ão Mistã d,o _Ço_lig~~o Nª<;io;., 
nal; incu.mbida de examinar e emitir parecer· sobre a Prpposta de Emenda à 
Constituição I\9 49, de 1982,._ que .. Dá n~va redação aõ § 4..-, acr~nta parã
grafos e renumera os· atuais §§ _5..- e f}9 do artigo 144 da COnsti~ti.iç~o. F~e_ral, 
dispondo sobre os vencimentos da magistratura". 

, Deixam de çomparecer, por motivo justifica~o. os Senhores ~n_adOres 
JQsé Fragelli, Dirceq Cardoso, Lãzaro Barbo~, Fra!J-CO ~ontoi:-o e Dçptit~
dos Artenir Werner, AugustQ Trein~ JaY~Q Maltoni,- ~lv~r~ Dias, P!i~lo B~t--
ges e Jos~ Maria de Carvalho. . . . . 

De acordo com o que preceitua o Regimento" comurit,- assuine a Presi
p.ência. eventualmente, o Senhor Senador Tanetcdo Neves, que declara insta-
lada a Comissão. . _ _ _ 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Pre_sidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Se~ador ~ancredo Neves convida o Se~hor 
Deputado Mário Mor~ira para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Lãzaro Barboza ...... _ .... ~. « •• -·- •••• ·--~. • - U votqs 
Em branco .......... _, .•....•... ~~ · ·-· v~.c- ·_ • • • • • ·_ • • • • • 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Moacyr DaHa .......... _ ... ·.· .... ~ _~· ._... 11 votos 

Em branco ··-·······~···············~-····~-···""··· 1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presídente, os 

Senhores Senadores Lázaro Barboza e Moacyr Dalla. 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Moacyi" Dalla, Vice

Presidente, agradece, em nome do Senhor Senador Lã~aro Barboza e no seu 
próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado 
Artenir Werner para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se _a reunião_ e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assisteht~ da -~omissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor-Presidente, de
mais Membros da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 50, de 1982, que "revoga a alínea "c" do 
parágrafo único do art. 30, da Constituição Federal"'. 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 31 DE AGOSTO DE 1982 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta 
e dois, às dezesseís horas e vinte minutos, na Sala da Comissão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Martins Filho, João Lú
cio, Passos Pôrto, Almir Pinto, Gabriel Hermes, Lour_ival Baptista, Gastão 

Müller, Affonso Camargo e Deputados Saramago Pinheiro, Horácio Mato:;, 
Isaac Newton e Adhemar Santillo, reúne-se a Comissão ~ista do Congresso 
Nacional, incumbida de exauíinar e emitir paracer sobre a Proposta de Emen
da à Constituição n9 SÇ, d_e 1982, que-~'revoga a alínea "c" do parágrafo úncio 
do art. 30, da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SenhoreS Senadores 
Agenor Maria, Mauro Benevides, Mendes Canale e DepuÚÚlos Antônio Va
ladares, Rafael Faraco, Antônio Ferreira, Waldir Walter, Aluizio Bezerra, 
Elquisson Soares e Pedro Faria. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor 
Deputado Isaac Newton para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição,_ verifica-_se o. Seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Adhemar Santillo ... ·~ .................. 11 votos 
Em branco ·~·~-····~~~-.,_~._--.,·-·~····o;·~--~-~---~·-·· 1 voto. 

·parã--Viú-Pi-e5ide0te: 

Deputado. Horácio Matos ._ ... -... ·-. ___ --· ·-~· ~- ~ -·~· .11 votos 
J?m. ~r~n~o .-~ ....•.. -.-~ --~- .•. -~-- ~ ~ ··~ .... · .......... ._ .l votQ 

São. d~Iaí-adOs eleitos,' respectiva~enie, Pre$idente e V ice-Presidente, Os 
Senhores Depiltadôs' Adhemar Santillo e Horâcio Matos. 

· Assumindo a P_residência. o Senhor: Deputado Adhemar Santillo agrade
ce, em noÍrte de> Serihor Deputado HorãciÓ Matos e no seu próprio, a h-onra 
com que foram diStín8uídóS e designa ·o Senhor Senador Martins Filho para 
ielatar a· matéria. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião- e; para 
corista('~ eu, Helena lsnard Accauhy Sarres d,os Santos, Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada~ serâ assinada pelo Senhor Pre
sidente, demais Membros da ComiSsão e ii:"ã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 40, de 1982, que "determina que um terço 
dos membros dos Tribunais de Contas sej8.m nomeados mediante pré
via aprovação em concurso público". 

Z• REUNIÃO, REALIZADA EM 31"DE AGOSTO DE 1982 

Aos trinta e um dias, do mês de agosto, do ano de mil novecentos e oiten
ta e dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Fi
nanças, no Seryado Fed~ral, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptis
ta, Jorge Kalume, JoãO~Lifcio, Passos POrto, Jutahy Magalhães, Gabriel Hcr· 
mes·, Gastão Müller e Deputados Josias Leite, Afro Stefanini, !talo Conti, Jo~ 
sué de Souza, Nereu Guidi, reúne-se a Comissão Mista do Congres_so Nacio
nal, incumbida de examinar e ernítir parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n9 40, de 1982, que Hdetermina que um terço dos membros dos 
Tribunais de Contas sejam nomeados mediante prévia aprovação em concur
so público". 

Deixam de comparecer, por motivo justiftcado, os Senhores Senadores 
Paulo Brossard, Tancredo Neves, Itamar Franco, Leite Chaves e Deputados 
Joel Ribeiro, Audálio Dantas, Tidei de Lima, Oswaldo Macedo, Melo Freire 
e José Carlos Vasconcelos. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor V ice~ 
Presidente, no exercício da. Presidência, Senador Jutahy Magalhães, que soli
cita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião aterior, 
que, logo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputa
do Nereu Guidi, que emite parecer pela rejeição da Proposta de Emenda à 
Constituição n9 40, de 1982. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
_Nada mais havend9 a tratar, enqerra-se a reunião e, para constar, eu, 

João Hélio Carvalho Rocha, ASsistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e· írã à pUblicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir pare~r sobre as_ ~ropostas de 
Emenda à Constituição nvs 41 e 42, que "acrescentam às Disposições 
Transitórias para introduzir o regime de governo parlamentar". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 1982 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do aho de mil novecentos e oitenta 
e dois, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Aderbal Jurema, Moa
cyr Dalla, José Lins, Raimundo Parente, Laélia de Alcântara e Deputados 
Jairo Magalhães, AntôníO -FTorêncio, Januárío Feitosa, Jos~ Pen~do, l()rg~ 
Arbage e Afrísio Vieira I!irna, reúne-se a Comlssà_o Mista do Congresso Na
cional, incumbida de examinar e emitir parecer_ sobre a~ Propostas de Emen
da à ConstitUiçãO fl9s -41- e 42, que "acrescentam às Disposições Transitórias 
para introduzir o reginie dC governo p-aflamenlar". 

Deixam de comparecer, por morivO ju_~t_ificado, os -~enhor~_ S~~<:tdofc!s 
Bernardino Viana, José RiChit, Evelásio Vieira, Pedro Simon, AgeQ_or M_ªri_a 
e Deputados Melo Freire, Renato Azeredo, Alberto Qoi_qman, _Marcell_o Cer
queira e Júlio COSfãmilafl_ - -

Havendo núrilero regimental, são abertos os tra~ãihgs pelo Senhor De
putado José Penedo, Vice-Pr·";;idente, no exercício da presidência, que solic~
ta, nos termos regimentais, a dispensa da leitrua da Ata da reuniãÇ> anterior, 
que, logo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Oficio da Lt
derança do Partido Democrático Social-PDS, na Câmara dos Deputado~, 
indicando o Senhor Deputàdo Januáriõ -FeiiOS~-p_a_r:~ ~I!~egriu a Comissão, em 
substituição ao senhOr nepuiido CI8.udino Saiei. 

Pross_eguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da ~a
téria, Senador Aderbal Jurema, que emite parec~r pe!~ rt?jeixã_q,j)~~ inó]JOtfú
nas, das Propostas de Emenda à ConstituiçãO n'?s 41 c_42, de 1982. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, Com -vOto vericido 
da Senhora Senadora Laélia de Alcântara. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião _e, P_<:lX~ const?f, eu, 
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei "J presente A:ta 
que, lida e aprovada, será assir:tada I?elo Senh~r ~residinte, demais Membros 
da Comissão e irá à publicaçãO. - '· 

COMISSÃO MISTA . 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n~ 
16, de.1982-CN, que "dispõe sobre o funcionamento de Curso de For
mação ou Adaptação de Oficiais Médicos, Dentistas e Famacêuticos 
das Forças Armadas e rel'oga o Decreto-lei n'? 958, de 13 de outubro de 
1969". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 30 DE JUNHO DE 1982 

Aos trinta dias do mês de junho~ do anq de mil novecentos e oitenta e 
dois·, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fed_e
ral, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Jorge Kal!-!me, Euni
ce Michiles, Passos Pórto, Almir Pinto, Jt.iiãhY M_agalhães, José Fragelli, Af
fonso Camargu, Henrique Santillo e Deputados NÚson Gibson, José Bruno e 
Geraldo Fleming, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incum
bida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n'1 16, de 1982-CN, 
que "dispõe sobre o funcíonamento de Curso de Formação ou Adaptaç~9:_de 
Oficiais Médicos, Dentistas e Farmacêuticos das Forças Armadas e revoga o 
Decreto-lei n'? 958, de 13 de outubro de 1969". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores SenadOfes 
ftamar Franco, Agenor Maria e Deputados Josias Leite, Jaira Magalhães, 
Afro Stefanini, Castejon Branco, Roberto Galvãni, Pedro Ivo, Epitácio Cafe-
teira e Paulo Torres. -

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, aSSUme a PiiSf~
dência, eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baplista, que declara ins
talada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente escla~ece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Se-
nhor Deputado José Bruno para funcionar como escrutínadOr. -

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Geraldo Fleming ·········~···~-·····-···· 11 votos 
Em branco .. _ ....•........•..•.......... _. :--.-.- . .--. . J voto 

Para Vice~Presidente: 
Deputado Nilson Gibson .............. ..._ ...... ~. . . . ~ 11 votos 
Em branco ·····~"'···-·~········•'·····.-.~-.-·:..-.-.-~.-... ' .•.. s I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Deputados Geraldo Fleming e Nil~on Gibson . 

. 1\.§~umindo. a .Presidência o Senhor Deputado Geraldo Fleming agrade
ce, em nome do Senhor Deputado Nilson Gibson e do seu próprio, a honra 
com _que foram distinguidos- e designa o Se.rihor Senador Jutahy Magalhães 
par_~ r~lat.ar a matéria. 

Nada mais_havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cOnstar, eu, 
Helena Isoar<! A_ccauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata Q!le, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n'? 
17, de 1982-CN, que "fixa os valores de retribuição da Categoria 
Funcion~l_ de_ Té,cnico de Atividades Tributárias, do Grupo
Jr:ibu_tação, Arrecadação e Fiscalização, código TAF~600, e dá outras 

_ _proyjg~pç_ias' 9 • 

li REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 30 DE JUNHO DE 1982 

Aos trinta dias· do inês de junho do ~no d~ mil novecentos e oitenta e 
d<_>.is_, -~áeiesSCtC horaS--e trirlta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, 
no Senado Frideral, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Raí
mMpdo Parente, Bernardino Viana, João LúciO, Moacyr Dalla, José Lins, 
Saldanha Derzi, Henrique Santillo, José Fragelli, Affonso Camargo e Depu
tados Wildy Vianna e Isaac Newton , reúne-se a Comissão Mista do Congres
so Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei 
n'i' l7, -~~ 1~82-_<:;N, qu_e "f(xa_ os valoreS. d_e retribuição da Categoria Funcio
nal de TécnícO- d'e Atividades TributáJias, do Grupo-Tributação, Arreca
dação e Fiscalização, código TAF~600;- e-dá OUtras providências;'. 

Deixam -de'~Om.P~rec~r."--Por -~otivo justificâdo~·-Os Senhores Senador 
Paulo Brossard e Deputados Josias Leite, Jairo_ Magalhães, Josué de Souza, 
Ludgero Raulíno, Hélio puque, José Costa, Jorge Gama, Horácio Ortiz e 

-fu-arez Furtado. 

De acordO com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador José Fragelli, que declara instalada 
a Comissão. -

Em obediência a dispositivo reginiental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Více-Presidente da Comissão. 
Distribuída$ :l:l.S cédulas,_ o Seuhor Senador José Fragelli convida o Senhor 
Deputado Wil~y Vianna para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Henriql!e S~tillo ........•.... ·-· •. ~ ... _.. I I votos 
Em branco .- .................. , ...... ~.·•···-········· 1 voto 

Para Vice~Presidente: 
Senac!Qr Bernardino Viana ...... ~---.~~·--~·-······· II votos 
Em branco ...........................• ~--......... I voto 

São dec_larados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Senadores Henrique Santillo e Bernardino Viana. 

Assumindo a Presidê_ncia o Senhor Sen<!dO_r Henrique Santillo agradece, 
em nome do SeÕhof Senador Bernardino Viana e do seu próprio, a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Isaac Newton para 
relatar o Projeto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsr,ard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comíssão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e irá à publicação. 

... 

• 

• 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
18, de 1982-(CN), que ''autoriza o Poder Executivo a abrir, à Justiça 
do Trabalho, o crédito especial de Cr$ 125.576.000,00 (cento e vinte e 
cinco milhões, quinhentos e setenta e seis mil cruzeiros), para o fim 
que especifica". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 4 DE AGOSTO DE 1982 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano Q.e mil novecentos e Qitenta e 
dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os_ Senhores Senadores Raimundo P~rente, 
Martins Filho, Louri_val Baptista, Almir Pinto, Bernardino Via_na, Luiz Ca
valcante, José Fragelli, Affonso Camargo, Saldanha Derzi, Gastão Müller, 
Henrique Santillo e Deputados Francisco Rollemberg e Brabo de Carvalho, 
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e 
emitir parecer sobre o Projeto de Lei n918, de 1982-(CN), que ••autoriza o Po
der Executivo a abrir, à Justiça do Trabalho, o _crêdito especial de CrS 
125~576.000,00 (cento e cinco mi1hões, quinhentos e setenta e seis mil cruzei
ros), para o fim que especifica". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado,_ os Senh<:)res Deputados 
Túlio Barcelos, Antônio Amarãl, João Alves, Maluly Neto, Síl~io L9pes, Ro
berto Cardoso Alves, João Gilberto, Waldir Walter e Antônio Russo. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pfnto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo- reSi~ental, o S~nhor P_residente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissã-o. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir PintO Convida o Senho_r De
putado Francisco Rollemberg para funcionar c::Omo--escrutinadoi'. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguírtte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Roberto Cardoso Alves . . . . . . . . . . . . . . • . . 13 votos, 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Francisco Rollemberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _o 12votos 
Deputado Brabo ·de Carvalho ........... -..... _..... I voto 

São declarados eleitos, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os 
Senhores Deputados Roberto Cardoso Alves _e Fran_cisco Rollemberg. 

Tendo em vista a ausência do Senhor Deputado Roberto Cardoso Alves, 
o Senhor Deputado FranCiscO Rollemberg assume a Presidência e agradece, 
em nome do Presidente eleito e no seu próprio, a honra com que foram distin
guidos e designa o Senhor Senador Lourival Baptisfa para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente de Comissão," lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irâ à públicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre Projeto de Lei n9 

19, de 1982-CN, que ''dispõe sobre o transporte dutoviário de álcool e 
dá outras providências". 

i' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 5 DE AGOSTO DE 1982 

Aos cinc_o dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado_ Fede
ral, presentes os Senhores Senactores Aloysio Chaves, .Luiz Cavalcante, Lo
manto Júnior, Jorge Kalume, Moacyr Dalla, José Lin_s, Alberto Silva, Lázaro 
Barboza, Gastão Müller, Affonso Camargo, Laélia de Alcântara e beputado 
Raul Bernardo, reúne-se a Comissão Mista incUmbida de examinar e emitir 
parecer sobre o Projeto de Lei n9 19, de 1982-CN, que ••Dispõe sobre o trans
porte dutoviário -de âlcool e dá outras providências". 

Deíxam de comparecer, por motivo justificado,_ os Senhores Deputados 
Alair Ferreira, Alcides Franciscato, Hermes Macedo, Jayro Maltoni, Rezen
de Monteiro, Santilli Sobrinho, Sílvio Abreu Júnior, Horácio Oftiz, Oswaldo 
Lima e V alter Garcia. 

De acordo com que perceitua o RegimentO Cóiniiin,-·assuine a Presidên
cia, eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara instalada 
a Comíssão. 

Em obediência a dispositivo regimetJ.tal, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente_ e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Luiz Cavalcante c_onvida o Senhor 
Senador Gastão Müller para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição~ verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Affonso Camargo ........... -....... T ••••• T II votos 

Em Branco .......... ~······-···-~················· 1 voto 
Para Vice-Presidente: 
SenadOr José Líns . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 11 votos 
Ein b-ranco ....... -: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 voto 

São declarados, eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores senadore.s Affonso Camargo e José Lins. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Affonso Camargo agradece, 
em nome do Senhor Senador José Lins e no seu prOprio a honra com que fo
ram distinguidos e designa o Senhor Deputado Raul Bernardo para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar) encerrã-se a reunião, e, para constar, eu 
Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comis
são e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

IncU:mbld&-diéXaminar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
20, de 1982- (CN), que "cria a seçãojudiciária da Justiça Federal 
nO Estado -de ROndônia ·e dá outr&s providências". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 6 DE AGOSTO DE 1982 

-Aos seis dias do mês de agosto d_o_ano de mil_novec:entos e oitenta e dois, 
às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Aloysio Chaves, Ber
nardino Viana, Aderbal Jurema, João Calmon, Dulce Braga, Laélia de Al
cântara, José Fragelli, Gastão Müller e Deputados Jerônirno Santana, Júlio 
Martins, Aluízio Bezerra e Geraldo Fleming, reúne-se a Comissão Mista do 
Congresso Nacional, incuinbida de-estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n~ 
20, de 1982- (CN), que ••cria a Seção Judiciária da Justiça Federal no Esta
do de Rondônia e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justiHCado, os Senhores Senadores 
Lázaro Barboza, Tancredo Neves e Deputados Isaac Newton, Antônio Pon
tes, Hélio Campos, Wildy Viclima; Mário Frota e Leite Schimidt. 

De acordo com o que preceitua o- Rf:iimento Comum, assume a Presi~ 
dêfiCia, eveniuãlnientt< O ~:feflhOi-sena-do-r"Almii Piiit6, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto çonvida o Senhor De~ 
putado Geraldo Fleming para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Jerônimo Santana ......... LO •••••••• A... 12 votos 
Em branco·······~·-····-············-·········--·· I_ voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Isaac Newton 
Deputado Antônio Pontes 

,.+X ll votos 
2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Deputados Jerônimo Santana .e Isaac Newton. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Jerônimo Santana agrade
ce, em nome do Senhor Deputado Isaac Newton e no seu próprio, a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Aloysio Chaves para 
relatar a matéría. 

Nada maís havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 

21, de 1982-CN, que "extingue o cargo de Auditor-Corregedor; 
transforma a atual auditoria de correição em Corregedoria-Geral da 
Justiça Militar, atribuindo as funções de Corregedor ao Ministro 
Vice-Presidente do Superior Tribunal Militar, com a denominação cu
mulativa de Ministro Corregedor-Geral, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM II DE AGOSTO DE (ggz 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões, da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Mo;,1cyr Dalla, Raimundo 
Parente, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, Jutahy Magalhães, Dulce Bra
ga, José Fragelli, Leite Chaves e Deputados Odulfo Domingues, Antônio 
Pontes e Marcello Cerqueira, reúne-se a Comissão Mista do_ Congresso Na
cional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre_ o Pr-ojeto de Lei n~" 21, 
de 1982-CN, que .. extingue o cargo de Auditor-Corregedor; transforma a 
atual Auditoria de Correição em Corregedoria-Geral da Justiça Militar, atri
buindo as funções de Corregedor ao Ministro V ice-Presidente d~ Superior 
Tribunal Militar, com a denominação -cumulativa de Ministro Corregedor
Geral, e dã outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lázaro Barboza, Paulo Brossard e Deputados Hélio Campos, Ney Ferreira, 
Augusto Lucena, Augusto Trein, Modesto da Silveir:a_, Pimenta da Veiga~ 
Fernando Lyra e Santillo Sobrinho. _ _ 

De acordo com o que preceitua o Regimento ComUm, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a disposHivo regimen:tal, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema, convida o Senhor 
Senador Raimundo Parente para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resUltado: 

Para Presidente: 
Senador Gastão MUller ................... _. _ • .__.__ ... _ 11 votos 

Em branco .... ··~······-···················~····· 1 voto 
Para Vice-Presidente: 
Senador Moacyr Dalla ····-········~·-----,-~--~-~ _11 votos 
Em branco ........................ ·-A-~ ~~. :~~. ~. 1 voto. 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senadores Gastão Müller e Moacyr Dalla. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Gastão Müller agradece, em 
nome do Senhor Senador Moacyr Dalla e no seu próprio, a honra com que 
foram distinguidOs e designa -o Senhor Deputado Odulfo Domingues parare-
latar a matéria. -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, 
Martinho José dos Santos, Assístente de ComisSão, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo. Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e i rã· à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei nç 
22, de 1982-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir créditos su~ 
plementares até o limite de Cr$ 519.190.000.000,00 (quinhentos e de
zenove bilhões, cento e noventa milhões de cruzeiros), e dá outras pro
''idências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 8 DE AGOSTO DE 1982 

Aos oito dias_do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e dois, 
às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da COmissão de Finanças, no Se
nado Federal, presentes os_ Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Passos 
Pôrto, Almir Pinto, José Lins, Lourival Baptista, Martins Filho, José Fra: 
gelli, Mauro Benevides, Saldanha Derzi, Affonso Camargá, Pedro Simon e 
Deputados luiz Braz e Fernando Cunha, reúne-se a ComiSSão Mista ~ncum
bida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 22. de 1982-CN, 
que "'autoriza o Poder Executivo a ãbrir créditos suplementares até o limite-

de CrS 519.190.000.000.00 (quinhentos e dezenov_e bilh_ões, cento e noventa 
milhões de cruzeiros), e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo_j~stific-ado, os Senhores Deputados 
Antonio Gomes, Sílvio Lopes, Túlio Barcelos, Norton-Macedo, Vieira da Sil
va, Hélio Duque, Jackson Barreto, Mário Moreira e Dei Bosco Amaral. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto que declara instalada a 
Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimenlal, o Senhor Presidente esclarece 
que irã Proceder a eleição dO PieSidenie -e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Luiz Braz para funcionar Como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Fernando Cunha ... , . . . . . . . . . . . . . . . .. . 11 votos 
Em branco ~ .......... ~ .. _ ......... ~ ...... ~......... 1 voto 

Para Vice~Presidente: 
Deputado Vieira da Silva ........•...... __ ....... 12 votos 

São declarados eleftos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Deputados Fernando Cunha e Vieira da Silva. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Fernando Cunha agrade
ce, em nome do Senhor Deputado Vieira da Silva e no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães 
para reiaúu ã matêria. - -- - -

Nada mais ha_vendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando ~u, Mauro 
Lopes de sã, Assistenle da Comissão, a p-resente Ata-que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
pllbiiCaçã.o. · 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
24, de 1982-CN;que "autoriza a transformação da Comissão de Fi~ 
nanciamento da Produção em empresa pública". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 23 DE AGOSTO DE 1982 

Aos vinte e três dias do mês de agos_to do ano de mil novecentos e oitenta 
e dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, 
riO Seflado_ Federal, presentes- os S~nhores Sen~do"res Jutahy Magalh~es, Al
mir Pinto, Lourival Baptista, Moacyr Duarte, Dulce Braga, JOsé Lins, José 
Fragelli, Laélia de Alcântara, Gastão Mú11er e Deputados Ricardo Fiúza, 
Djalma Bessa, NosSer Almeida, Antônio Pontes e Leorne Belém, reúne-se a 
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir pa
recer sobre o Projeto de Lei n9 24, de 1982-CN, que «autoriza a Comissão de 
FinanciamenTO- da Produção em empresa pública". 

Deixam de comparecer, por motivo just"íficado, os Senhores Senadores 
Agenor Maria, Affonso Camargo e Deputados Pedro Corrêa, Nivaldo Krü
ger, Pacheco Chaves, Cardoso Alves, Hélio Duque e José Maria de Carvalho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baptista, que declara ins
talada a Comissão. 

Em obediência ·a dispositiVo fégirhental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Se
nhor Deputado Nosser Almeida para funcionar corno escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputa9o Hélí_o_ Duque . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . .. . . . • 13 votos 
Em branco , .................... , .•. _ .. ~··~·~···· 1 voto 

Para Vice-Prcsidente: 
Deputado Leorne Belém .. -.... , , ..... _ .. _ ......... _ 13 votos 
Em branco ...... _ .. , ......... ,. .. -.• _ ...... r.~····· 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
S~n_hqres Deputados Hélio Duque e Leorne Belém. 

Assumi!ldo a ~Presidência o Senhor Deputado Leorne Belém, Vice
Presidente, agradece, em nome do Senhor Deputado H-6Iio Duque e no seu 
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próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Jutahy Ma
galhães para relatar o Projeto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constãr, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assisterite da Comissão, lavrei a 
presente A ta que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e irá à publicaçã_o. 

COMISSÃO MISTA ~ 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n"' 
15, de 1982-CN, que "altera o efetivo de Oficiais do Co_rpo de Fuzilei
ros Navais, fixado pela lei""' 6.836, de 27 de outubro de 1980; altera 
o artigo 3"? da Lei n'? 2.391, de 7 de janeiro de 1955, e revoga o artigo 
2~' da Lei n?. 6.469, de 18 de novembro de 1977, que declarou em ex
tinção o quadro de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de Saúde da Ma
rinha". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE AGOSTO DE 1982 

Aos cinco dias_do mês de agosto de mil novecentos e oitenta e dois, às de
zessete horas e trinta minUtos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Louriv:3,1 Baptista, Jorge Kalume, 
Luiz Cavalcante, Aderbal Jurema, Benedito Canelas, Agenor _Maria, Laéli~ 
de Alcântara, Gastão MüHer e Deputados Antônio Po_ntes, Hélio Campos, 
Paulo Studart e Erasmo Dias, reún_e-se a Comissão Mista do Congresso Na
cional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre O Projeto de Leí n9 15, 
de 1982-CN, que ''altera o efetivo de Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais, 
fixado pela Lei no 6.836, de 27 de outubro de 1980; altera o artigo Jo da Lei no 
2.39r, de 7 de janeiro de 1955, e revoga o artigo 2o da Lei no 6.469, de 1_& de 
novembro de 1977, que declarou em extinção b Quadro de Ofictais Farma
cêuticos dá Corpo de Saüde da Marinha". 

Deixam de comparecer, por motivo j\tstificado, os se-nhores Senadores 
Alberto Silva, José Richa, Lenoir Vargas e Deputados O_dulfo Domingues, 
Ney Ferreira, Geraldo Fleming, Paulo Torres, Pedro Ivo, Pimenta da Veiga e 
Walter Silva. - -

Havendo número regimental, são abertos ·os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Agenor· Maria~ -que SOlicita, nos termos regimentais, a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que~· Jogo após, é dada como a
provada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Deputado Hélio Campos, -que "emite parecer faVorãVçl ao Projeto, na forrria 
apresentada. 

Posto em discussão e votação, é O pâ'i<!cer aptõVãdo, -sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistent~ .da Co.missão! Iaxrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. e irã 
à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
16, de 1982-CN, que udispõe sobre o funcionamento de curso de for
mação ou adaptação de oficiais médicos, dentistas e farmacêuticos das 
forças armadas e revoga o Decreto-lei n9 958, de 13 de outubro de 
1969". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 1982 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, às dezessete horas, na Sala da ComissãO de Finanças, no Senado Fede
ral, presente os Senhores Senadores L_Qurival Baptista, Jorge Kalume, Passos 
Porto, Almir Pinto, Jutahy Magalhães, Affonso Camargo, Henrique Santillo, 
Agenor Maria e Deputados Inocêncio OliVeira, Evandro Ayres de Moura, 
Nilson Gibson e Geraldo.Fleming, reúne-se a Comis-são Mista dõ Congresso 
Nacional, incumbida de examinar_ e emitir parecer s_obre o Projeto de Lei n9 
16, de 1982-CN, que "dispõe sobre o funcionamento de Curso de Eorro_ação 
o_u adaptação de Ofíciais_Médicos, Dentistas e Farmacêuticos das Forças Ar
madas e revoga o Decreto-lei nl' 958, de 13 de_ outubro de 1969". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Fragelli, Eunice Michiles, Itamar Franco e Deputados Wildy Vianna, 
João Clímaco, Milton Brandão, José Bruno, Pedro Ivo, Epitádo--cafeteirae 
Paulo Torres. __ 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre~ 
·~ente; Deputád~~do_fleming, que ;solicita, nos termQ.S regimentajs.._.a 

dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofício da 
Liderança do Partido Democrático Socíãl, na Câniara dos Deputados, indi
carldo os Senhores Deputados Wildy Vianna, Inocêncio Oliveira, Evandro 
Ayres de Moura, _João Climaco e Milton Brandão, para integrarem a Comis
são, em substituição aos Senhores Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, 
Afro Stefaniní, Castejo·n Branco e- Roberto Galvani, anteriormente designa
dos. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Senador J utahy_ M a_galhães, que emite parecer favorãve1 ao Projeto de Lei n9 
16, de 1982-CN, na forma apresentada. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para contar, eu, He

lena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei apre~ 
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irã à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
18, de 1982-(CN), que ~'autorizao Poder Executivo a abrir, à Justiça 
dO TrabalhO, o crédito especial dê crs· 125.576.000,00 (cento e vinte e 
cinco milhões, quiOheDtos e setenta e seis mil cruzeiros), para o fim 
que especifica". -

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 1982 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e 
do.is, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, Presentes os Senhores Senadores Rairiiundo Parente, Martins Filho, Leu
rival Baptista,- Almir --Prnto, Bernardino Viana, Luiz Cavalcante, Gastão 
MUller, HenriqUe -Santillo e Dépulados Milton Brandão, Evandro Ayres de 
Moura, Wildy Vianna e João Clímaco, reúne~se a Comissão Mista do Con
gressO Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de 
Lei nQ 18, de 1982-(CN), que ••auiõríiã o Poder Executivo a abrir, à Justiça do 
Trabalho, o crédito especial de Cr$ 125.576.000,00 (cento e vinte e cinco mi
lhões, quinhentos e setenta e seis mil_ cruzeiros), para o fim que especifica". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Fragelli, Affonso Camargo, Saldanha Derzi e Deputados Antônio Rus
so, Waldir Walter, João Gilberto, Brabo de Carvalho, Rober_to Cardoso Al
ves, Francisco Rollemberg e João Alves. 

Havendo_ núme~orc:gimen~~J. s~_o at:?~rt~_s Sl_S trabalhos pelo Senhor Sena
dor GastãO MüHer, Presídenie eventual,-que-solicita, nos termos fegimentais, 
a dispensa da leitura -da Ata da reunião anterio-r, qu-e, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Pfesidente comunica haver recebido Ofício da Lí
derança -do Partido Democrãtico Social - PDS, na Câmara dos Deputados, 
indicando os_Senhores Deputados Milton Brandão, Evandro Ayres de Mou
ra, Wildy Vianna e João Clímaco para integrarem a Comissão~ em substi~ 
tuição aos Senhores Deputados Túlio Barcelos, Antônio Arllaral, Maluly 
Neto e Sílvio Lopes, respectivamente. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Relator, Senador Lourival Baptista; que emite parecer 
favorável ao Projeto. 

Posto em discu?são e v.ot~ção, é o parecer aprovado sem restrições. 
Na_cia -mais havendo a- tf"a_lar, encerra-se_ a reunião e, para constar, eu, 

João Hél~o Carvalbo Rocha, Assistente de Comissã~. lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. - - - - --

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n~' 
21, de 1982-CN, que "extingue o cargo de Auditor~Corregedor; 
rransforma a atual Auditoria de COrreição em Corregedoria-Geral da 
-Justiça Militar, atribuindo as funções de Corregedor ao Ministro 
Vice-Presidente do Superior Tribunal Militar, com a denominação cu
mulativa df' Ministro Corregedor-Geral, e dá outras providências''. 

2• REUNIÃO, ~_I;;~I)~E/vl_JIDE AGOSTO DE 1982 

-Aos trinta e um días do mês deago~to do anC? de mil novecentos e oitenta 
e dqfs, às·dezoit.o horas e=dez-m_in~Q&,. na ;.gala de.reuniões.,;da C~missão de 
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Finanças; no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Moacyr 
Dalla, Raimundo Parente, Bernardino Vianna, Aderbal Jurema, Jutahy Ma
galhães, Dulce Braga, José Fragelli, Gastão Müller, Leite Chaves e Deputa
dos Odulfo Domingues, Rómulo Gaivão e Marcello Cerqueira, reúne-se a 
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida d_e examinar e emitir_ pa
recer sobre o Projeto de Lei n9 21, de 1982-CN, que "extingue o cargo de 
Auditor-Corregedor; transforma a atual Auditoria -dç Cor_reição em 
Corregedoria-Geral da Justiça Militar, atribuindo as funções de Corregedor 
ao Ministro Vice-:e.residente do Superior Tribunal Militar, com a denomi
nação cumulativa de Ministro Corregedor-Geral, e dá outras providências". 

Deixam de -coinparécer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lázaro Barboza, Paulo Brossard e Deputados Nilson Gibson, Ney Ferreira, 
Augusto Lucena, Antônio Pontes, Modesto da Silveira, Pimenta da Veiga, 
Fernando Lyra e Santilli_ Sobrinho. ~ -

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Gastão MUller, que solicita, nos termos regimentais, adis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como a
provada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica que recebeu da Liderança do 
Partido Democrático Social- PDS, na Câmara, Ofíci"if n9-236, deliberando a 
substituição dos Senhores Deputados Hélio Campos, Ossian Aiaripe e Au
gusto Trein, pelos Senhores _Deputados Nilson Gibson, Antônio Pontes e Rô~ 
mula Gaivão, respectivamente. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao relator, Deputado Odulfo Domingües, Que emitê pare
cer favorável ao Projeto. 

Posto em discussão e votaç_ão, é o parecer aprovado, com voto em sepa
rado dos Senhores Senador Leite Chaves e Deputado Marce1lo Cerqueira. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cOnsfãr, eu, 
Martinho José dos Santos, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
22, de 1982-CN, que "autoriza o Poder Execlltivo a abrir créditos su
plementares até o limite de Cr$ 519.190.000,000,00 (quinhentos e de
zenove bilhões, cento e noventa milhões de cruzeiros), e dá outras prow 
vidências". 

2•-REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 1982 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oi
tenta e dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no _Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Passos Pôrto. 
Almir Pinto, José Lins, Lourival Baptista, Martins Filho e Deputados Rômu
lo Gaivão, Edison Lobão, Jorge Arbage, Júlio Martins, Nilson Gibson e Ho
norato Viana, reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir pa
re_cer sobre o Projeto de Lei n9 22, de 1982-CN, que "autoriza o ~o_der Execu
tivo a abrir créditos suplementares até o limite de--Cr$ 519.I9o:Ooo.oõo,oo 
(quinhentos e dezcnove bilhões_, cento e noventa milb_õ~ ~c_IJ.lzeiros), e dá 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Fragelli, Mauro Benevides, Saldanha Derzi, Affárlso Camargo, Pedro 
Sim o ri e Deputados Hélio Duque, Jackson Barreto, Mário Moreira, Dei Bas
co Amaral e Fernando Cunha. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente Almir Pinto, Presidente eventual, que solíCiia, nos terrhos regimen
tais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anteriOr,-que-; lOgõ-aj:fós, é dada 
como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício de Li
derança do Partido Democrático Social, na Câmara dos Deputados, indican
do os Senhores Deputados Rômulo Gaivão, Edison Lobão, Jorge Arbage, 
Júlio Martins, Nilson Gibson e Honorato Viana, para integrarerr(a Cõinis
são, em substituição- aos S_en_hores Deputados Antônio Gomes, Luiz Braz, 
Sílvio Lopes, Túlio Barcelos, Norton Macedo e Vieira da -snva. Continuan
do, o Senhor Presidente comunica que, em vírtude da subsJituição do Senhor 
Deputado Vieira da Silva, Vice-Presidente da Comis-são; irâ realizar eleição 
para o cargo vago. Procedida a eleição ê eleito o Senhor Deputado Honorato 
Viana. 

Assu_mind.o :;t .Pr.esidêpçia o Sen.hpr Deputad9 Honorato Viana, Vicc
Presidente, no exercício da Presidência, concede a palavra ao Relator da ma
téria, Senador Jutahy Magalhães, que emite parecer favorável ao Projeto de 
Lei n"' 22, de 1982-CN, na forma apresentada. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 

Lopes de s~. Assistente da Comissão, a presenta A-ta que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei 
n9 24, de 1982-CN, que "autoriza a transformação da Comissão de 
Fin~ci~ento_ da Produção em empresa pública". 

2•REUNIÃO, REALIZADA EM I• DE SETEMBRO DE 1982 

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, às dezesste horas, na Sala da Comissão de_Fínanças, no Senado Federal, 
presenteS os ·senhOreS Sena-dores Jutahy Magalhães, Almir Pinto, Lourival 
Baptista, Moacyr Duarte, Dulce Braga, José Lins, Laélia de Alcântara, Age
nor Maria, Gastão Mli_fler e_ Deputados Djalma Bessa, Leorne Belém e Antô
nio--pontes; reúni-SC a-Comissão Mista do Congresso Nacional, incubmida de 
examinar e e~itir parecer sobre O Projeto de Lei n9 24, de 1982-CN, que "auR 
toriZa a transformação da Comissão de Financiamento da Produção em em
presa--pública". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Fragelli, Affonso Ca"ma-rgo e Deputados Evandro Ayres de Moura, Nos
ser Almeida, Pedro Corrêa, Nivaldo KrUger, Pacheco Chaves, Cardoso Al
ves, Hélio Duque e José Maria de Carvalho. 

Havendo níunero regimental, são abertos os tr;tbalhos pelo Senhor De
putado Leorne_ Belém, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. que soliR 
cita, nos termos regimentais, a dispensa-da Ata da reunião anterior, que, logo 
após, é dada como aprovada. 

Em seguida, à Senhor Presidente cámutJ-iCa o recebimento de Ofício da 
Liderança do Partido Democrático Social, na Câmara dos Deputados, indiR 
cando o Senhor Deputado Evandro Ayres de Mour:a para integrar a Comis
são, em substituição ao SenhQT Deputado Ricardo Fiúza, anteriormente de
signado. 

Comunica, ainda, o Senhor Presidente que, ao Projeto foi ofeirecida I (u
iilaJCtTierldã-Cfe 3.UfófTa cfõ -senhor S_enãdor josé Lins, tendo sido esta julgada 
pertinente pela Presidência. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Senador Jutahy Magalhães, que e~ite parecer favorável" ao Projeto de lei n9 
24, de 1982-CN, acolhendo a emenda a ele apresentada. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, votando, com res
trições, a senhora Senadora Laélia de Alcântara. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente de_ Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação. 

COMI~SÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a mensagem n9 66, 
de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.929, de 8 de 
março de 1982, que uisenta de imposto de renda os ganhos auferidos 
em operações a termo em bolsa de mercadorias". 

!•REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 29 DE JUNHO DE 1982 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta 
e dois, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão de 
Finanças, ho Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Uns, 
Jorge kalume, Gabriel Hermes, Lourival Baptista, Passos Pôrto, Jutahy MaR 
galhães; Jos-é Fragelli e DeputadOs Josias Leite, Wildy Viana, Isaac Newton, 
Sebastião Andrade e Odulfo Domingues, reúne-se a Comissão Mista incum
bida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 66, de 1982RCN, do 
Senhor Presidente da Repá:blica submenteodo à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.929, de 8 de março de 1982, que ·~isenta 
de imposto de renda os ganhos auferidos em operações a termo em bolsa de 
mercadorias". 
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Tancredo Neves, Orestes Quércia, Gilvan Rocha, Marcos Freire e Deputados 
Antonio Valadares, Francisco Líbardoni, Pacheco Chaves, lturival Nasci
.mento, Juarez Batista e Otacílio Almeida. 

De acordo com o que ·preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclare que 
irá pi'oêeder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão L Di_stri
buídas as cédulas, o Senhor Gabriel Hermes convida o Senhor Deputado 
Odulfo Domingues para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguirite reSú1faOO-: 

Para Presidente: 
Senador Gilvan Rocha .... 

Para Vice-Presidente: 
Senador Gabriel Hermes ...... r-••••• -· ••••••• -•••••• 

Em branco ........ _ ......... . 

12 votos 

11 votos 

I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice--Presidente, os 
Senhores Senadores Gilvan Rocha e Gabriel Hermes. 

Após ser eleito, o Senhor Senador Gabrid Hermes, no exercício da Presi
dência, agradece, em no_~e_do Senhor Senador Gil_van Roçha e no seu_ pró
prio a honra com que foram distingUidos e deSigna o Senhor Deputado Wildy 
Viana para relatar a matéria . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, 
Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, lavrei a presenta Ata que, lida e 
aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comis
são e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 67, de 1982~ 
CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto~Iei n'i' 1.930, de 18 de março de 
1982, que ~·altera os limites do beneficio fiscal instituído pelo Decreto
lei n'i' 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá outras providências''. 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 29 DE JUNHO DE 1982 

Aos Vinte e nove dias do mês de junho do ano de mil noYecentos e oitenta 
e dois, àS dezcssete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Bernardino Viana, 
Moacyr Dalla, João Lúcio, Almir Pinto, Jorge Kalume, Ped~o Simon, Fra_n
co Montoro, Cunha Lima, Mauro Benevides e Deputados Lúcia Viveir-os, Al
bérico Cordeiro, Adriano Valente e Roque Aras, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo_e.parecer sobre a Mensagem n~'67, de 1982-CN, do Se
nhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n'? 1.930, de 18 de março de 1982, que ''altera os 
limites do benefício fiscal instituído pelo Decreto-lei n'? 1.358, de 12 de no
vembro de 1974, e dá outras providências''. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jaison Barreto e Deputados Jairo Magalhães, Josias Leite, Walter de Castro, 
Leopoldo Bessone, Luiz Leal, Mário Frota e Pedro Lucena. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum~ assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto que declara instalada a 
Comíssão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Yice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Píiito convida o Senhor De
putado Roque Aras para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Luiz Leal ......... ~ ... ~· ....... ,_._,_ ..... . 13 votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Adriano Valente ...........•.. ~- _. ~.... 123otos 

Em branco ... ·········~·····--·······~··- .. ····-·-· 1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente _e V ice-Presidente, os 

Senhores Deputados Luiz Leal e Adriano Valente._ .. 
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Adriano Val~nte, Vire

Presidente, agradece, em nome do Senhor Deputado Lu_iz Leal e no s_eu pró-

prio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy 
Magaihàes para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sá, AsSistente da Comissão, a--pr~sente Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelO Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n.,., 68, de 1982 
( CN ), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei" n~' 1.931, de 19 de 
março 9e 1982, que Hmodifíca o Decreto-lei n~' 1.893~ de 1981, que 
dispõe sobre a adoção de medidas de incentivo à arrecadação federal" . 

i' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 

EM 30 DE AGOSTO DE 1982 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de mil novecentos c -oitenta e 
dois, às dezesseis horas, na Sala de_ Reuniões da Comissão de Finanças, no 
Senado F~eral, pressentes os Senhores Senadores José Uns, Raimundo Pa
rente,_ Passos Pôrto, Lenoir Vargas, Aloysio Chav~. Eunice Michiles, Gastão 
M-ü!Íer, Alberto Si! v~, Affonso C amargo e Deputados Josias Leite, Jairo Ma
galhães e -José Torres, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e pa
recer sobre a Mensagem n'? 68, de 1982lCN)_.-do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n~' 1.931, de 19 de março de 1982, que '"modifica o Decreto-lei n'? 
1 .893, de 1981, que dispõe sobre a adoção de medida_s de incentivo à arreca
dação federal". 

peixam de compar~cer, por motivo fustificado, .os Senhores -SenadoreS 
Marcos Freire, Evelásio Vkir_a e Deputaâos Adhemar de Barros Filho, Hélio 
Levy, Osvaldo Melo .. Mendonça Neto, Airton Sandoval, Júlio Costamilan, 
Cardoso Fregapani '.- Fernando Coelho. 

De acordo com v que prect;,ua o Regu.tento Comum, assume a Presi
dência, eventuamente, o Senh~.~~· St;nador Passos Pórto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositlvv 1 egimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder à eieição do Prl!sidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídos as céduias, o Senhor Senador Passos Pôrto convida o Senhor Se
nador Affonso Camargo para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Sei! ado r Gastão M üller ................ . 
Em branco 

Para Vice-Pres!dente: 
Senador Raimundo Parente ... . 
Em branco ..... ~ ........... ~, ......... -· ...... , .. 

li_ votos 
1. voto 

10 votos 
votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Senadores Gastão Müller e Raimundo Parente. 

Assumindo a Presidência O Senhor Senador Gastão Müller agradece. em 
nome do Senhor Senador RaimundQ Parente e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidOs e deSigna o Senhor Deputado Osvaldo Melo para re
latar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
qUe, lida e -aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 69, de 1982-
({'N), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.932, de 30 de 
março de 1982 que "institui incentivo fiscal a projetos de interesse 
para o comércio exterior do País, situados em áreas da Amazônia o
riental"". 

i' REUNIÃO (!NSTAJ,AÇÃO), REALIZADA 
EM 30 DE JUNHO DE I982 

Aqs trinta dias do mê~ de junho, do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da ComiSsão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores _Gabriel Hermes, Jorge 



.3482 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1982 

Kalume, Lourival Baptista, Aloysio Chaves, Raimundo Parente, Eunice Mi
chiles, Saldanha Derzi e Deputados Josias Leite, João CaTios_de Carli, Ja
nuário Feitosa, Nabor Júnior e Aluízio Bezerra, reúne-se a Comissão Mista, 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 69, de 1982-(CN)J do Se
nhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n'i' 1.932, de 30 de março de 1982 que "institui in
centivo fiscal a projetas de interesse para o comérciO exterior do País, situa
dos em áreas da Amazônia Oriental". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Mendes Cãnale, Dirceu Cardoso, Itamar Franco, Lázaro Barboza e Deputa
dos Resende Monteiro, Ruy Silva, Ãlvai'o GaU:dêncio, Jâder Barbalho, 
Mário Frota e Carlos Bezerra. 

De acordo com o que preceitua o Regimento COmurn,-assume a Presi
dência, ·eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes, que declara insta· 
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senaâor Gabriel Hermes. convida o Senhor 
Deputado Nabor Júnior para funciOnar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verífica-se o seguinte resUltado: 

Para Presidente: 
Deputado Nabor Júnior ................ ~ ... -·-·-··~- 11 votos 
Deputad'o Josias Leite ................. _. ~. ·-~. --~~---··- ~ voto 

Para Vice--Presidente: 
Deputado Januário Feitosa .............. ~. ~-~-- ·"·~--:- Ü votos·· 
Em branco .............. ~ ................. ~. -·~. voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Preside:Ote e Vice-presidente, os 
Senhores Deputados Nabor Júnior e Januário Feitosa. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Nabor Júnior agradece, 
em nome do Senhor Deputado Januário Feitosa e no seu ·própriO, a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Aloysio Chaves para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião- e~, para constar, eu, 
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada. será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da CorriísSão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a mensagem n" 72, 
de I982aCN, (n'? 263/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente 
da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei 
n'? I, de 1982, (n'? 5.495-B/81, na Casa de oríge'rD), que "ãutoriza a 
criação de municípios no Território Federal de Roraima e dá outras 
providências''. 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 4 DE AGOSTO DE 1982 

Aos quatro dias do mês de agosto-do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, às dezesseis horas, na Safa de reuniões, do Senado Federal; presentes os 
Senhores Senadofes Raimundo Parente, Bernardino Viana, Alberto Silva e 
Deputado Júlio Martins. reúne-se a Comissão Mista do Co'ilgresso Nacional, 
incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensageffi n' 72, de 19_82-
CN, (n' 263/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República co
munica haver vetado, parcialmente, o Projeto de lei n'~"_ I, de 198~ (n"' 5.49-~ 
B/81, na casa de origem), que .. autoriza a criação de municíPios no Território 
Federal de Roraima e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados 
Paulo Guerra e Murilo Mendes. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comutn, assUme a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Bernardino Viana que declara ins
talada a Comissão. -

Em obediênciã a dispositivo -1-egilrtintal, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição para Presidente e Více-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador BernardinO Viana, Vice
Presidente, no exercício da Presidência, convida o Senhor Deputado Nilson 
Gibson para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Alberto Silva.············-··-~~---·~-···-···· 3 votos. 
Em branco ....... ···············~~·-·······~·~~-·-··-·· 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Raimundo Parente .....• -.. -."_ ... -. -~----. .• . . . 3 votos. 

Em branco ......... ~~--~-*~···-- ..... ··--------·~·-··· 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
senhOres- SenadOres AlbeTto Silva e Raimundo Parente. 

Assumindo a Presidência, -o Senhor SenadOr Alberto Silva agradece, em 
nome do Senhor Senador Raimundo Parente e_ no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos~ d~igna o Senhor Deputiído Paulo Guerra para rela
tar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniã:o e? para constar, eu, 
Martinho José dos Santos, Assistente de Conllssão. lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à -publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinai- e emitir relatório sobre a Mensagem n'~" 
76, de 1982-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comuni
ca haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara 11'120, de 
1982, (N'~" 5.000-8/81, na origem), que udlspõe sobre a criação de 
cargos na Secretaria do Tribunid Regional Eleitoral do Estado do l\fa .. 

voto ranhão, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 9 DE AGOSTO-DE 1982 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, às dezesseis horas. na Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes ~s SerlfioreS -Senadores Raimundo Parente, Aderbal Jurema, Laélia de 
Alcântara e Deputado Nilson Gibson, reúne-se a Comissão Mista do Con
gresso Naciomll;iricumbída de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem 
n9 76, de 1982-CN, pela qual o Senhor Presiderite da República haver vetado, 
parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n• 20 de !982, (n' 5.000-B/81, na o
rigem). qüe "dispõe sO.bTe a criação dê-cargos na secretaria do Tribunal Re~ 
gional Eleitoral do Estado do Maranhão, e dá ou~ras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados 
Leorne Belém e Epitácío Cafet6ini. 

De acordo com o que preceitua o Regimento COnium, assume a Presi
dência, eventualmente, a 'Senhora Senadora Laélia de Alcântara, que declara 
instalada a Comissão. 

Em obediência a di_spositivo regimental, a Senhora Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do -Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, Senhora Senadora Laélia de Alcântara convida o Se
nhor Deputado Nilson Gibson para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o segllínte resultado: 

Para -Presidente: 

Deputado Epitácio Cafeteira ..... ~-..--....... ~ .-~........ 3 votos 
Em branco ..... ~ ......•........ -· ~- ~~ ~~ ... · ...• '"-·-.. I voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Raimundo Parente ........... ___ ~-. ~-· ~. ~ . • . . . . 3 votos 
Em branco··········~······--··-~~,.-... ~ .••.....•.. -. I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Deputado Epitãcio Cafeteira e Senador Raimundo Parente. 

AsSumindo a Pi-esidência, o Senhor Senadol- Raimundo Parente, Vice
Presídente, no exercício da Presidência agra4ece, em nome d9 Senhor Depu
tâdo Epitácio Cafeteira e no seu própriO~ a hOnra que foram distinguidos--e 
deSigna o Sen~or senador Aderbal J urema para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Martinho José dos Santos, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, serã assin-aâa pelo Senhor Presidente, demais Membros 
da Comissão e irã à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem nO? 
77, de 1982-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comuni
ca haver \'etado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 121, de 
1981, que "dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal 
~egional Eleitoral do Estado de Pernambuco, e dá outras providên
cias". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 9 DE AGOSTO DE 1982 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da_ Comissão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Rai
mundo Parente, Laélia de Alcântara e Deputado Augusto Lucena, reúne-se a 
Comissão _Mista incumbida de examinar e emitir relatório _sobre a Mensagem 
n9 77, de 1982wCN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica ha
ver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 1.?1, de 1981, que 
"dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleito
ral do Estado ct'e Pernambuco, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados 
Antônio Dias e Luiz Baccarini. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Co rilum, assume a_ Presi
dência, eventualmente, o Senhor Deputado Augusto Lucena, que declara ins
talada a Comissão . 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do VicewPresidente da Comissão, 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Deputado Augusto Lucena convida o Sew 
nhor Raimundo Parente para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senadora Laélia de Alcântara ................. ~·... 3 votos 
Em branco ...........•......•.... ~- .. ·--~-.. . . . . . . . 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Aderbal Jurema .............. -........• _.. •. 3 \!otos 
Em branco ........... _.,.._ ...... ~., ..... .._~············ 1 voto 

São-declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, a 
Senhora Senadora Laélia de Alcântara e o Senhor Senador Aderbal Jurem a. 

Assumindo a Presidência a Senhora Senadora Laélia de Alcântara agra
dece, em nome do Senhor Senador Aderbal Jurema e no .seu. próprio, a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Augusto Lucena 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, serã assínada pela Senhora Presidente, de
mais Membros da ComissãO e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 
78, de 1982-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República como~ 
nica haver ,rctado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 17, de 
1982 (n<:> 5.645, de 1981, na origem), que "dispõe sobre a criação de 
cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Goiás, c determina outras providênicas". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 10 DE AGOSTO DE 1982 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e dois, 
às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Se
nado Federal, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Bernardi
no Viana e Deputados Jorge Arbage e Francisco Rollemberg, reúne-se a Co
missão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir rela
tório sobre a Mensagem n9 78, de 1982-(CN), pela qllal o Senhor Presidente 
da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câ
mara n' 17, de 1982 (n' 5.645, de 1981, na origem), que "dispõe sobre a 
criação de cargos na SeCretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Goiás, e determina outras providências''. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado., o Senhor Senador Henri
que SarH_illo e o Senhor Deputado Ruy Côdo. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presiw 
dência, eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baptista, que declara ins
talada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irií proceder à eleição do Presideo.t~ e_ do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuída~ as cédulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Se
nhor- Dep~tado Jofge A~bage pára funcionar coffi0 escrutinador. 

Proc~di4a a e_leição, verifiCa-se o segUinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado RuyCôdo , .... ,, .......... _~ .. ~·····-··· 4votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Francisco Rollemberg ............... _ ...... 3 votos 
Deputado Jorge Arbage ..................... ~. . . . 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Deputados Ruy CÔdo e Francisco R0llemberg. 

Na ausência do Presidente eleito, assume a Presidência o Senhor Depu
tado Francisco Rollemberg e agradece, em nome do Senhor Deputado Ruy 
Côáo e no seu próprio, a honra com que fOram distingUidos e designa o Se
nhor Senador Lourival Baptista para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião. e, para coristar, eu, 
João Hélio Carv_aJho _Rocha, Assistênte de Comissão, lavrei a presente Ata 
que lida e aprovada. será a:ssiri-ada pelo S~nhor Presidente, demais membros 
_da Çomissão -~irá â- pr.iblica·ç~o. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem J19 

79, de 1982-CN, através da qual o Senhor Presidente da República co
munica haver Yetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 43, 
de 1982-CN, (n<:> 5.437~8/81, na orgiem), que "dispõe sobre o número 
dos deputados Federais e Estaduais, candidatos à reeleições, introdu
zindo modificações no código eleitoral". 

I• REUNIÃO (REALIZADA, EM 10 DE AGOSTO DE 1982 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e dois, 
-às dezesseis- horas e trinta minutos, na Sala de reunião, da Comissão de Fi
nanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Via
na, Raimundo Parente e Deputados Afrísio Vieíra Lima e Altair Chagas, 
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e 
emitir relatório $Obre ª-M_ensag_efil n9 7_9, __ c!e__1982-CN, através da qual o Se
nhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Proje
to de Lei da Câmara n• 43, de 1982-CN, (n• 5.437-B/81, na origem), que"dis
põe sobre o número dos deputados Federais e Estaduais, candidatos à ree
leições, introduzindo modificações no código eleitoral", 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Hugo Ranios 6 "Deputado João Gilberto. 

De acordo com o que preceitua o _Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Raimundo Parente que declara instalada a 
Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Raimundo Parente convida o Se
nhor Deputado Alair Campos para funcionar comõ escrutinador. 

Procedida a eleição, veTífica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Hugo Ramos ........... , ........ , ... , , .. 
Em branco ............... r c-r, ••••••••••••••••••• 

-Para Vice-Presidente: 

3 votos. 
l voto 

Senador Bern-ardinO Viana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 votos. 
Em branco .................................. , .. , 1 voto 

São declarados eleitos~ r_espectivaniente, Presidente e Vice-Presidente os 
Senhores Senadores Hugo Ramos _e Bernardino Viana. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Bernardino Viana, Vice
Presidente, no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senhor Sena
dor Hugo Ramos e no seu próprio, a honra com que foram distingUidos e de
signa o Senhor Deputado Afrisio Vieira Lima para- funcionar como escrutina
dor. 
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, 
Martinho José dos Santos, AsSiste-rl.fe -de Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão, irá à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 
81, de 1982- (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comu
nica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n"' 58, de 
1092, que "dispõe sobre a constituição e o funcionamento das socieda~ 
des centralizadoras de operações das empresas produtoras de açúcar 
ou de álcool, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 10 DE AGOSTO DE 1982 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e dois, 
às dezessete horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Comíssão de Fi
nanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Luiz Cavalcan
te, Bernardino Viana, José Fragelli e Deputado Gomes da Silva, reúne-se a 
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir re
latório sobre a Mensagem n"' 81, de 1982- (CN), pela qual o Senhor Presi
dente da_República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da 
Câmara n9 58, de 1982. que "dispõe sobre a constituição e o funcionamento 
das sociedades centralizadoras de operações das empresas produtoras de açú
car ou de álcool, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores Deputados 
Isaac Newton e Olivír Gabardo. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assUme a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador José Fragelli, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência -a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Fragelli convida o Senhor Se
nador Luiz Cavalcante para funcionar como escrutinttdor. 

Procedida a eleição, verifica-se o _seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Bernardino Viana ..... -. r• ••••••• -~---~~-• .,..,. ••• 4 votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Gomes da Silva ... ·c· ..•• , .••.•. ,_.,- •..• ~-·-· ~ 3, votos 
Em branco ........ ,_.__ ............ ~ •..... -·~·· ,,.,.·..-.. ,_ •.. , ... 1 voto 

São declarados eleitoS, respectTvarileiite, PreS"idiniC C Vice-Presidente os 
Senhores Senã.dor Bernardino Viana e Deputado GOriles da Silva. · 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Bernardino Viana agradece, 
em nome do Senhor Deputado Gomes da Silva e no seu próprio; ã. honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Isaac Newton para rela
tar a matéria-. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,- para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 85, de 1982 
- (CN), do Senhor Presidente da República submetendo à apreciação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n"' 1.934, de 20 de abril 
de 1982, que "dispõe sobre a retribuicão dos prefessores civis do Ma
gistério da Aeronáutica, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM II DE AGOSTO DE 1982 

Aos onze dias, do mês de agosto, do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala da ComisSão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, 
Aderbal Jurema, Bernardino Viana, Moacyr Dana, João Lúcio, Dulce Braga, 
Gastão MUller, Agenor -Maria-,--Jcsé- F-rag~Ui--e-Deputados- -E-r-a-smo--Dia-s, 
Hélio Campos, Paulo Studart, Ney Ferreira e Olivir Gabardo, reúne-se a Co
missão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 85, de 1982 
- (CN), do Senhor Presidente da República submetendo à apreciação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1._934, de 20 de abril de 1982, 
que udispõe sobre a retribuição dos professores civis do Magistério da Aero
náutica, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Orestes Quérda, Mauro Benevides e Deputados Leur Lomanto, Braga Ra
mos, Alcir Pimenta, Hildérico Oliveira, Mário Frota e Aluízio Bezerra. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador José Fragelli que declara instalada 
a Comissão. -

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Fragelli convida o Senhor 
Deputado Paulo Studart para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Alcir Pimenta ... _ ..........•. -......... 13 votos. 
Deputado Hélio CampOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 voto. 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Erasmo Dias ........... ~ ............ ~.. 08 votos. 
Deputado Paulo Studart ........ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 votos. 

SãO declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente. os 
Senhores Deputados Alcir Pimenta e Erasmo Dias. 

Assumindo a Presidência. tendo em vista a ausência do presidente eleito. 
o Senhor Deputado Erasmo Dias agradece, em nome dO SC:nlror Deputado 
Alcir Pimenta e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e desig
na o Senhor Senador Aderbal Jurema para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
João Hêlio Carvalho Rocha, AssTstente de ÇomisSão, lavrei a presente Ata 
que, lida-e aProVada, será assinada Pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 87, de 1982-
CN, do Senhor Presidente d• República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.935, de 20 de abril de 
1982, que "revigora até 31 de dezembro de 1982, as disposições do 
Decreto-lei n"' 1.627, de 2 de junho de 1978". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 17 DE AGOSTO DE 1982 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala da Comissão de Finã.nças, 
no Senado Federal,- present~s os Senhores Senado!es João Lúcio, Moacyr 
Duarte, Dulce Braga, Jutahy Magalh~es, Eunice_Michiles, Gastão Müller, 
Alberto Si"IVa; Affons6- Camãrgo, Henrique SaÓtilfá-e n·epu'tados Hélio Caln
pos, Ronaldo Ferreira Dias, Diogo No mura e Maurício -Campos, reúne-se a 
Corníssão Mista do Congresso Nacional incurribida de -estudo -e :Parecer sobre 
a Mensagem n9 87, de 1982-CN, do Senhor Presiâente da República subme
tendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.935, 
de 20 de abril de 1982, que urevigora até Jl de deZembro de 1982, as-dispo
sições do Decreto-lei n9 1.627, de 2 de junho de 1978". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Milton Cabral, José Fragelli e Deputados Correia Lima, Artenir Werner, oc:. 
tacílio Almeida, Juarez Batista, Tidei de Lima, Mário Stamm e Pedro Faría. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador João Lúcio que declara instalada a 
Comissão. 

Em obediência a disposítivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão. Dis
tribuídas as cédulas o Senhor Senador_Jo_ãq~Lúcio ç~:mvida o Senhor Deputa· 
do Maurício Campos- para funcio~ar co.mo escru~i~ador. 

Procedida a eleição, verifica-Se o seguite resultado: 

Para Presidente: 
Senador Gastão Müller ................... ~....... 12_ votos. 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • .01 voto. 

Para_ Vice-PI'es_idente_;_ 
Senador Moacyr Duarte ......... _ ........•. -•• -· ..•.. 12 votos. 

Em branco- .... ··-·-~······-········~····.-.-.--·~-····· 01 voto. 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os 
Senhores Senadores Gastão M üller e M oacyr Duarte. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Gastão Müller agradece, em 
nome do Senhor Senador Moacyr Duarte e no seu próprio, a honra com que 

.. 

• 

• 

• 

• 
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foram distiriguidos e designa o Senhor Deputado --~élio Campos para r~latar 
a matéria. - - - --- -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, 
Mauro Lopes de Sâ, AsSistente di ComiSsão, lavrei a presente Ata que lida e 
aprovada serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comis
são- e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 90, de 198Z.. 
CN, do Senhor Presidente da República submetendo ã deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.938, de 10 de maio de 
1982, que Hconcede isenção do Imposto de Importação nos casos que 
especifica e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 18 DE AGOSTO DE 1982 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de mU novec~ntos e oitenta e 
dois, às dezesseis horas e quarenta e cinco mínutos, na Sala de reuniões da 
Comissão de Finançãs, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores 
Passos Põrto, Jutahy Magalhães, Moacyr Duarte, Moacyr Dalla, Aderbal Ju
rema, Josê Fragelli, Affonso Camargo e Deputados Omar Sabino, Milton 
Brandão, Telêm~co Pompei, Albérico Cordeiro e Sarnir Achôa, reúne-se a 
Comissão Mis_ta, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 90, de 
1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.938, de 10 de maio de 1982, 
que .. concede isenção do Imposto de Importação nos casos que especifica e 
dã outras providênciasn. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado; os Serihoies Senadores 
Gabriel Hermes, Henrique Santillo, Mendes Canale, Saldanha Derzi e Depu
tados Telmo Kirst, Ademar Pereira, Mãrio Frota, Luiz Baccarini, Harry 
Sauer e Florim CoUtinho. 

De acordo com o que preceitua o Regimeiito-corr.cu-m, assume a Presi
dêncla, eventualmente, ó Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara insta
lada a ComiSsão . 

Em obediência 3. dispositivo regimental, o--senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder à eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema, convida o Senhor 
Deputado Albérico Cordeiro para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleiçãO, verifica-se· o Seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Sarnir Achôa ............. -~~--~. ·---- 12votos 
Em . branco ................•.•.... ----- 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Milton Brandão .-..... -..... ·-··· .. ~ ...•. ~ 12 votos 

Em branco ·······-··~~·~-~~··~·--·-~·····~·~····· 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Deputados Sanlir Achôa_ e Milton Brandão. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Sarnir Achôa agradece, em 
nome do Senhor Deputado Milton Brandão e no seu próprio a honra com 
que foram distinguidos, e designa o Senhor Senador Moacyr Dalla para rela
tar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e; para constar, eu, 
Martinho Josê dos Santos, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'? 93, de 1982 
(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.939, de 20 de maio 
de 1982, que "altera a classificação da Receita, e dá outras providên
cias". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO);REALIZADA 

EM 25 DE AGOSTO DE 1982 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oi
tenta e dois, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reu
niõeS da Comissão de _Finanças, no Senado Feder~l._ presentes os Senhores 

Senadores Raimundo Parente, Moacyr Dalla, Almir Pinto, Gabriel Hermes, 
Dulce Braga, José Fragelli, Affonso Camargo·e-Deputado Nilson Gibson, 
Honorato Vianna, Edison Lobão,_ Omar Sabino e Januário Feitosa, reúne-se 
a Comissão Mista incumbida de eXaminar e emitir parece sobre a Mensagem 
o...- 93, de 1982 (CN), do Senhor Presidente da República. submetendo à deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.939, de 20 de 

- maio de 1_982, que "altera a classificação da Receita, e dá outras providên
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Josê Lins, Henrique Santillo, Mendes Canale, Mauro Benevides e Deputados 
Rômulo Gaivão, lranildo Pereira, Geraldo Fleming, José Frejre, Carlos Be
zerra e Baldacci Filho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dênc~a, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a CotÚissão~ --

Em obediência a dJSpositrvo- regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presídente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas~ O serihOr -SCri.ador Almir Pinto convida o Senhor Se
nador José Fragelli para funcionai como escrutinador. 

Procedida a eleição, Verifica-se o- seguiitte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Affonso Camargo 

Para Vice-Presidente: 
Senador Raimundo Parente 

Em branco ... ···········-~·.:;.·~·~---~--~······~-··· 

12 votos 

11 votos 
1 voto 

São decla_rados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Senadores Affonso Cam_argo e Raimundo Parente. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Affonso Camargo agradece, 
em nome do Senhor Senador Raimundo Parente e no seu próprio, a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor D_eputado Honorato Vianna 
para relatar a matéria. 

-Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu; 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comis_s_ão.-Iavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Seithor Pi-esidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicaÇão. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examiltar e emitir parecer sobre a Mensagem n'i' 94, 
de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à delibe~ 
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9l,940, de 25 de 
maio de 1982, que "institui contribuição social, cria o Fundo de Inves
timento Social (FINSOCIAL), e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO) REALIZADA) 
EM 25 DE AGOSTO DE 1982 

Aos vinte e cinco diã.s do mês de agosto do ano de mil novecentos e oi
tenta e dois, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala da Corriissão de Fi
nanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Moacyr Dalla, 
Gabriel Hermes, Almir Pinto, José Lins, Aderbal Jurema, José Fragelli e De
putados Nilson Gibson, Hon0r8.to Vianna, Rômulo Gaivão,, Edson Lobão, 
Omar Sabino e Peixoto Filho, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de exa
minar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 94, de 1982-CN, do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do :Oecreto-lei_ n'?_ 1.940, de 25 de maio de 1982, que Hinstitui contri
buição social, cria o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL), e dá ou
tras providências" . 

Deixam de compareCer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aloysio Chaves, Franco Montoro, Agenor Maria, José Richa, Affonso Ca
margo e Deputados Januário Feitosa, Hêlio Duque, Olivir Gabardo, Júlio 
Costamilan e JQsé Carlos Vasconcelos. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum. assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes, que declara insta
lada a Comissão 

Em obediência a dispositivo r~gimentãi, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Dístribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor 
Deputado Peixoto Filho para funcionar como escrutinador. 
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Hélio Duque ...... ,_, .-_ ........ ····~·-· ~~d. 4 ~ ~.. _u votõs 
Em branco ...............................• ~ ....• -~ ~ .. ~-'"' 1 v_oto 
Para Vice-Presidente: 

Deputado Honorato Viana ............... ,_,_,_._,·-·-~· ...... 11 votos 

Em branco ........... ····-················~-·~··-······ 1 1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 

Senhores Deputados Hélio Duque e Honorato Viannà. 
Assumindo a Presidência -o Senhor Deputado Honorato_Vlana, VicC: 

Presidente, agradece, em nome do Senhor Deputado Hélio Duque e no seu 
próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o SeiiiiOr Senftdor 
Aloysio Chaves para relatar a matériã. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, pata constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da CõmíssãO, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de
mais- riiembros da Comissão e- irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 67, de 1982-
CN, do Senhor Presidente da República submetendo ã delibera~ão do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.930, de 18 de mar~o de 
1982, que "altera os limites do beneficio fiscal instituído pelo DeCreto
lei n'i' 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM IS DE AGOSTO DE 1982 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala da ComisSão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Ber
nardino Viana, Moacyr Dalla, João Lúcio, Almir Piõ.to, Jorge Kalume, Pe
dro Simon, Cunha Lirila, Mauro B-enevides e Depuiadás Wildy Vianna, Mil
ton Brandão e Evandro Ayres de Moura, reúne-se a Coritissão-Mista incum
bida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 67, de 1982-CN, do Senhor 
Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacionai o 
texto do Decreto-lei n" 1.930, de 18 de março de 1982, que ''altera os limites 
do benefício fiscal institUído pelo Decreto-lei nl' 1.358_, de 12 de novembro de 
1974, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jaison Barreto, Franco Montoro e Deputados João Clínl.aco, Adriano Valen
te, Inocêncio Oliveira, Leopoldo Bessone, Luiz Leal, Mário Frota, Pedro Lu
cena e Roque Aras. 

Havendo número regimental, silo abertos os trabalhçs, pelo Presidente, 
eventual, Senador Almir Pinto, que solicita, nos termos reiiiilentaís, a dispen
sa da leitura da Ata da reunião, anterior, que logo ap6s, e dadã. cOmo aprova
da. 

Prosseguindo, o Senhor Presid_e~te comunica haver recebido Ofício da 
Liderança do Partido Democrático Social, na Câmara dos Deputados, indi
cando os Senhores Deputados Wildy Vianna, Milton Brandão, Evandro Ay
res de Moura, João Clímaco e- Inocêncio Oliveira, para integrúein a Comis
são, em substituição aos Senhores-Deputados Jairo Magalhães, Josias Leite, 
Lúcia Viveiros, Albérico Cordeiro e Walter de Castro, -respectívâmerite. " 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra aõ- Rel8l0f, S-enador 
Jutahy Magalhães, que emite parecer favorável à Mensagem, nos termos de 
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discusSão- e voía"ção, é o parecer-aprovado sem -restrições. 
Nadà mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 

Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ãta que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 68, de 1982 
(CN), do Senhor Presidente da República subnietendo à deliberaÇão 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.931, de 19 de 
mar~o de 1982, que "modifica o Decreto-lei n"' 1.893, de 1981, que 
dispõe sobre a ado~ão de medidas de incentivo à arrecada~ão federal". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE !982 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões _da Comissão "de Finanças, no 

$enado F~deral, presentes os Senh(!res S_enad~res José Lins, Raimundo Pa
rente, Passos Pôrto, Lenoir Vargas, Aloysio Chàves, Gastão Müller, Alberto 
Silva, Affonso Caqtargo e Deputados Milton Brandão, Evandro Ayres de 
Moura, João Clímaco, José Torres, reúne-se a Comissão Mista incumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n9 68, de 1982 (CN), do Senhor Presiden
te da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n"' 1.931, de 19 de março de 1982, que ••modifica o Decreto-lei n"' 
1.893, de 1981, que dispõe sobre a adoção de medidas de incentivo à arreca
dação federal'~. 

Deixam d~ comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
M:arcos Freire, Eunice Michiles, Evelásio Vieira _e Deputados Wildy Vianna, 
Osvaldo Melo, Mendonça Neto, Airton Sandoval, Júlio Costamilan, Cardo
so Fregapani e Fernando Coelho. 

Have.ndo número reghnen_tal, sã_o abertos o_s_ trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Gastão Müller, que solicita, nos termos regimentais, adis
pensa da leitura da Ata da -~euniªo _an~erio~, Que,_ !cigo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o_Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício da Li
derança do Partido Democrático Social (PDS), na Câmara doS Deputados, 
indicando os Senhoies Deputados Wildy Vianna, Milton Brandão, Evandro 
Ayres de Moura e João Clímac_o, para integrarema_Comissão, erri substi
tuíção aos Senhores Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Adhemar de 
Barros Filho e Héli_o Levy, respectivamente. ComuhiC:a, álnda, que irá redis
tribuir a matéria ao Senhor- DePUtado -Milton Braridão, em virtude da ausên
cia do Senhor Deputado Osvaldo Melo, anteriormente designado relator da 
mesma. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Relator, Deputado Milton Brandão, que emite parecer 
favorável à Mensagem n"' 68, d<; 1982 (CN), nos termos_ do Proje_to de Decreto 
Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, 

Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

-Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n"' 
78, de 1982 (CN), pela qual o Senhor Persidente da República comu
nica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n"' 17, de 
1982 (n" 5.645-B/81, na origem), que "dispõe sobre a criação de car
gos na Secretaria do Tribunal Region8.J. Eleitoral do Estado de Goiás, 
e determina outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 1982 

Aos vinte e cinco d~as do mês de agosto do_ ano de mil novecentos e oi
tenta e dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de_ Finanças, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Bernardino Via
na e Deputados Jorge Arbage e Francisco Rollemberg, reúne-se a Comissão 
Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório 

- sobre a Mensagem n9 78, de 1982 (CN), pela qUal O"S-enhor Presidente da Re
pública comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei _da Câmara n9 
17, de 1982 (n"' 5.645-B/81, na origem), que ·~dispõe sobre a criação de cargos 
na Secretaría do Tribunal Regional Eleitoral dO Estado de Goiás, e determina 
outras prOvidências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Henri
que SantilJo e o Senhor Deputado Ruy Côdo. 

HaVendo número regimental, ~ãO abertos os trabalhos pelo Senhor De
putado Francisco Rollemberg, Vice-Presidente1 no ~xercício da Presidência, 
que solicita, nos temros regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião 
anterior, que, logo após, é dada como aprovada. 

Prosseguindo. o Senhor Presidente_concede a palavra ao Relator, Sena
dor Lourival Baptista,-que emite relatório à Mensagem n9 78, de 1982 (CN). 

Posto em discussão a votação, é o relatório aprovado sem restrições, nos 
termos apresentados. 

Nada mais havendO -a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
João Hélio Ca~valho Rocha, Assistente c:fe Comissã<>_, Iav:rei a pres_~nte Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 85, de 1982 
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 1.934, de 20 de abril 
de 1982, que Hdispõe sobre a retribuição dos professores civis do Ma
gistério da Aeronáutica, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 1982 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oi
tenta e dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Fi
nanças, no Senado Federal, presentes os Senhores_Senadores Raimundo Pa
rente, Aderbal Jurema, Bernardino Viana, Moacyr Dalla, Passos Pôrto, Dul
ce Braga, Gastão Müller, _José Fragelli e Deputados Erasmo Dias, Hélio 
Campos, Ney Ferreíra e Olivir Gabardo, reúne-se a C9missão Mista incum
bida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 85, de 1982 (CN), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n• 1.934, de 20 de abril de 1982, que "dispõe sobre a retri
buição dos professores civis do Magistério da Aeronáutica, e dá outras provi
dências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Orestes Quércia, AgenOr Maria, Mauro Benevides e Deputados Paulo Stu
dart, Leur Lomanto, Braga Ramos, Alcir Pimenta, Hildérico Oliveira, Mário 
Frota, Aluízio Bezerra. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor V ice
Presidente, Deputado Erasmo Dias, que solicita~· ilOs termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata reunião anterior, que, logo ap6s, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador 
A.derbal Jurema, que emite parecer favorável à Mensagem nv 85, de 1982 
(CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclu
são. 

Posto em dis_cussão e votação, é o parecer apróVado sem restrições. Nada 
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, João Hélio 
Carvalho Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comis
são e irá à publicacão. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 90, de 1982-
CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.938, de 10 de maio de 
1982, que uconcede isentão do imposto de importação nos casos que 
especifica e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 1982 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta 
e dois, às dezess~is horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões, na 
Comissão d.e: Finanças no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores 
Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Moacyr Dalla, Moacyr Duarte, Aderbal Ju
rema, Gabriel Hermes, José Fragelli, Affonso Camargo e Deputados Omar 
Sabino, Telêmaco Pompei, Albérico Cordeiro e Sarnir Achõa, reúne-se a Co
missão ~Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 90, de. 
1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n<? l.938, de 10 de maio de 1982, 
que '"concede isenção do imposto de importação nos casos que especifiCa e dá 
outras providências" . 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Henrique Santillo, Mendes Çanaie, Saldanha Derzi e Deputados Telmo 
Kirst, Milton Brandão, Ademar Ferreira, Mário Frota, Luiz B:.tccarini, Har~ 
ry Sauer e Florim Coutinho. 

Havc!'ldo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Sarnir Achôa, que solícita, nos termoS regimentais, a dis
pensa da leitura da Ata da re~nião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

E!11 seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Oficio n<? 233, 
da Liderança do Partido Democrático Social - PDS, na Cãmara dos Depu
tados, deliberando o nome do Senhor Deputado Omar Sabino em substi
tuição do Senhor Deputado Amilcar de Queiroz. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Relator, Senador Moacyr Dalla, que emite parecer fa
vorável à Mensagem n<?-90, de 1982-CN, nos termos de Projeto de Decreto 
LegislaLivo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Martinho José dos Santos, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprOvada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e irá à publícação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n<? 93, de 1982w 
CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.939, de 20 de maio de 
1982, que "altera a classificação da Receita e dá outras providên
cias". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 1982 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, Raimundo Pa
rente, Moacyr Dalla, Almir Pinto,-G8.briel Hermes, Dulce Braga, José Fra
gelli, Affonso Camargo e Deputados Nilson Gibson. Honorato Vianna, Edí
son Lobão, Omar Sabino e Januário Feitosa, reúne-se a Comissão Mista ínM 
cumbída de estudo e parecer sobre a Mensagem n<? 93, de 1982 (CN). do Se
nhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n9 1.939, de 20 de maio de 1982, que .. altera a 
classificação da Receita e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Henrique Sà.ntillo, Mendes Cana[e, Mauro Benevides e Deputados Rómulo 
Gaivão, Iranildo Pereira, Geraldo Fleming, Carlos Bezerra, José Freire e Bal
dacci Filho. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Affonso Camargo, que_solícita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputa
do Honorato Vianna, que emite parecer favorável à Mensagem n'i' 93, de 1982 
{CN), nos termos~ do Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conduM 
são. -

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerraMse a reunião e, para constar, cu, 

Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei .a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 


