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1- ATA DA 193• SESSÃO, 
EM Jo DE NOVEMBRO de 1983 

LI- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor 
Presidente da Repuõlica 

Submetendo ao Senado a esco
lha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescêllciã.: 

- N"' 204f83 (n"' J98j83, na ori
gem}, relativa à escolhado_Sr. Raul 
Fernando Belford Roxo Leite Ri
beiro, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Argelina 
Democrática e Popular. 

1.2.2- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n~ 
280, de 1983, de autoria do Sr. Se
nador Nelson Carneiro, que acres
centa dispositivO -à Consolidação 

SUMÁRIO 
das Leis do Trabalho, visando res
tabelecer salário mínimo especifico 
para menores, com base no grupo 
etário. 

1.2.3 - Cõmunlcaçio 

Da Sr• Senadora Eunice Michi
les, que se ausentará do_ País, no 
perí~do de 5 a 13 d~ novembro do 
corrente ano. 

1.2.4- Comunicação da Presi
dência 

Arquivamento do Projeto de Lei 
da Câmara n" 20, ae -f98~ (rl9 
4.279/81, na Casa dé.oriB:em), por 
ter recebido parecer Contrário, 
quanto ao. mérito, da comissão a 
que foi distribuído. · · 

fendendo a tese de consolidação do 
Nordeste como pólo de desenvolvi
mento naclomil!+ _ 

SENADOR MÁRIO MAIA, 
pela liderança- Gravidade da si
tuação de grupos populacionais, 
arregimentados pelas coordenado
rias do INCRA no sul do País, nos 
projetas de Assentamento Dirigido 
do INCRA no Estado do Acre. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO, como Líder ~Artigo do prof. 
Carlos Alberto Direito, intitulado 
Consenso da Salvação, no qual fo
caliza a adoção do Parlamentaris
mo· como alternativa histórica para 
a realidade brasileira. Homenagem 
prestada pela Universidade Federal 

-da B~hia ao prof. Orlando Gomes. 

1.2.5- Discursos do Expediente SENADOR JOÃO CALMON 
- Transcurso do aniversário na-

SENADOR LO_UR!_VAf: .. 8~--- t.alício" do- Senãdor Nilo Coelho 
T!ST A - Conferência do Gover- · 
nadar João Alves Filho, de Sergi- 1.2.6 -Leitura de projeto 

pe, no "Forum dos Governado- -Projeto de lei do Senado nl' 
rcs", realizado em São Paulo., de- 281. de 1983, de autoria do Sr. Se-
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55, § I Q da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, J<?~Vice-Presidente do Senado Federal, no exercí
cio da Presidência promulgo o seguinte 

DECRETO ~LEGISLATIVO No 89, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n~' 2.049, de 11' de 
agosto de 1983, que "dispõe sobre as contribuições 
para o FINSOCIAL, sua cobrança, fiscalizaçiio, pro
cesso administrativo e de consulta, e dá outras provi
dências". 

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n~' 
2.049, dt:: I~> de agosto de 1983, que_ .. dispõe sobre as con
tribuições para o FINSOCIAL, sua cobrança, fiscali
zação, processo administrativo e de consulta, e-dá outras 
providências". 

Senado Federai, !~>de novembro de 1983.- Senador 
Moacyr Daiia, J<?-Vice-Prcsidente, no exercícío da Presi
dência._ 

Ata da 193~ Sessão, 
em 19 de novembro de 1983 

I• Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dai/a 
e Martins Filho. 

ÀS l4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Iris Célia - Mário 1Vfãiã - Eunice Michiles- Fábio 
Lucena- Raimundo Parente- Odacir Soares- Aloy
sio Chaves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Jo
sé Sarney- Almir Pinto -José Uns- Virgílio Távora 
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes 
Gadelha - Aderbal Jurema - Luiz Cavalcante- Al
bano Franco --Lourival Baptista --Passos Pórto
João Calmon - José lgnãcio Ferreira- Moacyr Dalla 
- Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Henrique 
Santillo - José Fragelli - Marcelo Miranda - Carlos 
Chiarelli - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) - A lista de 
presença acusa- o comparecimento de 30 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
. O Sr. f<?-Secretãtio procederá à leitura do Expediente. 
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nador Henrique Sãntillo, que dá 
nova redação ao arL 5? da lei n~' 

6.045, de 15 de maio de 1974. 

1.2.7- Comunicaçio 

Do Sr. Senador Fernando Henri- _ 
que Cardoso, que se ausentarã do 
País. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
158/83 (n• 12/83, na Casa de ori
gem) que dispõe sobre a criação de 
cargos na Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de 
Mato Grosso, e dã outras provi
dências. Aprovado em primeiro tur
no. 

- Projeto de Lei da Câmara .n9 

96/81 (n9 1.542/79, na Casa de ori
gem) que dá nova redação ao art. 
12 da Lei n9 6.019, de 3 de janeiro 
de 1974, que."dispõe sobre o traba
lho temporário nas empresaS urba
nas". Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 
98/81 (n' 1.624/79, na Casa de ori
gem) que acrescenta parágrafo ao 
art. 899 da Consolidação das _Leis 
do Trabalho,- aprovada pelo 
Decreto-lei n"' 5.452, de I<~ de maio 
de 1943. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 
147f82 (n' 2.289(79, na Casa de 
origem) que estabelece normas pu-

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE • 

nitivas para reprimir o preconceito 
de raça ou de cor. Rejeitado. Ao 
Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n'~ 

96f83"(n<~ 4.799/81, na Casa de ori
gem) que modifica disposições da 
Lei 5.108, de 21 de setembro de 
1966- Código Nacional de Trân
sito. (ApreCiação pre1iminar da Tu
ridicidade). Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senaçlo n"' 
103/81, de autoria do Senador 
Franco Montara, que assegura ao 
empregado substituto salário jgUal 
ao do substituído. (Apreciação pre
limi_n~r_ da jurjdicidade). Discussão 
encerrada, ficando a votação adia
da por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR FÁBIO LUCENA 
-- Atuação desenvolvida pelo Mi
nistro Delfim Nett9 na condução 
da poHtica econômico-financeira 
do País. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Precariedade do estado de 
conservação da Via_ Outra, no tre
cho situado no Estado do RTo de 
Janeiro. 

SENADOR ENEAS ~FARIA -
.. Carta do Paraná", consubstan-

ciando as conclusões da reunião 
dos Secretários de Estado da Jus
tiça de diversos Estados, recente
mente realizada em Curitiba-PR. 

1.5- DESIGNAÇÃO .DA QR~ 
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSÃO ANTE
RIOR 

Do Sr. José Lins, pi'oTeiídos na 
sessão de 31-10-83 

Do Sr.~Alfredo Campos, proferi_: 
do na sessão de 31-10-SJ. 

3- SECRETARIA GERAL DA 
MES~ 

Resenha das matérias apreciadas 
de i"' a 31-10-83. 

4- CONSELHO DE SUPER
VISÃO DO PRODASEN 

Ata da 48• R,eunião do Cqn~lho 
de Supervisão 

5- MESAD!RETORA 

6- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

MENSAGEM DO SENHOR Pl!ESIDENTE DA RE
PÚBLICA 

sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Raul Fernando Belford Roxo Leite Ribeiro, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer· 
a: função de Embaixador do Brasil junto à República Ar
gelina Democrática e Popular, nos termos dos artigos 21 
e 22 do Decreto n"' 71.534, de 12 de dezembro de 1972-. 

Submetendo ao Senado a es..colba de nome indicado para 
cargo c::ujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 204, DE !983 
(n"' 398/83, niCofigein) ~ 

Excelentíssinios -senhores Membros do Senado Fede-
ral: __ _ 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Cons,ti
~uição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos-

Os méritos do Embaixador Raul Fernando Belford 
Roxo Leite Ribeiro, que me induziram a escolhê-lo para 
0 desempenho dessa elevada função, co_nstam da anexa 
inform8.ção do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 31 de outubro de 1_983. ~ J~io Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 
Raul Fernando Belford Roxo Leite Ribeiro 
Buenos Aires/ Argentina (brasileiro de acordo com o art. 
69, inciso III da Constituição de 1891), 31 de outubro de 
193:!. 

Fitho de Orlando Leite Ribeiro e Vera Belford Roxo de 
Leite Ribeiro. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Diplomado em Economía, .. London School of Econo
mics and Politicai Science". 
Cônsul de Terceira Classe, 26 de dezembro de 1955. 
Segundo-Secretário, merecimento, 31 dejaneifo de 1962: 
Primeiro-Secretário, antíSUidade, 22 de novembro de 
1966. 
Conselheiro, título, 19 de setembro de 1969. 
Conselheiro, ri1ereciment0, 1"' de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 25 de abril de 
1973. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 12 de de
zembro de 1979. 
Assistente do Chefe da Divisão Econômica, 1956. 
Chefe, inteiirio, da Divisão Económica, 1957. 
Assistente do Chefe do Departamento Econômico eCo:_ 
mercial, 1959/61. 
Chefe, interino, da Divisão Económica da Europa, Ásia, 
África e Oceania, 196l. 
Assistente do Chefe do Departamento Geral de Admi
nistração, 1961, 
Chefe da Divisão do Pessoal, 1970. 
Londres, Chefe do SEPRO, 1962. 
Londres, Segundo-Secretário, 1962/63. 
Londres, Cônsul-Adjunto, 1963/64, 
Londres, Encarregado do Consulado-Geral, 1964 . 
Paris, Segundo-Secretário, 1964/66. 
Cairo, Segundo-Secretârio, 1966. 
Cairo; Primeiro-Secretário, 1966/69. 
Cairo, Encarregado de Negócios, 1967, 1968 e 1969. 
Lisboa, Ministro-Conselheiro, 1973/79. 
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1974, 1975, 1976, 
1978 e 1979. 
Cornjtiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores 
em visita ao Peru, 1957 (membro). 
À disposição do Vice-Presidente do Peru em visita aõ 
Brasil, 1957. 
Reunião do Conselho Técnico de Economia e Finanças 
do Miriistêrio da Faze_nda, 1957 (participante). 
Reunião da Com"is:Sâo Consultiva dos Assuntos do 
G_ATT, Ministérío da Fãzenda, 1957 (participante), 
Negociações para Conclusão do Ajuste de Comércio e 
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Pagamentos com o Japão, Rio de Janeiro, 1958 
(membro). 
Reunião da Comissão Consultiva dcis Assuntos do 
GATT, Ministério da Fazenda, 1958 (participante). 
Negociações do GATT, Genebra, 1958 (membro). 
XIII Sessão das Partes Contratantes do GATT, Ge
nebra, 1958 (membro). 
Missão à Polônia e à República De:mocrátíca Alemã, 
1958 (assessor _do chefe do Departamento Econômico e 
Comercial). · 
XV Sessão das Partes Contratantes do GATT,-Tóquio, 
1959 (membro). 
Reunião do Conselho de Política Aduaneira e Reunião 
do Conselho da SUMOC, Ministério da Fazeflda, 1959 
(participante). -
Grupo de Trabalho da Agenda da visita do Secretário
Executivo do GATT ao Brasil, 1959 (membro). 
À disposição do Secretário-Executivo do GATT, em vi
sita ao Brasil, 1959. 
Grupo de Trabalho para a Conferência do GATT, 1960 
(membro). 
Grupo de Trabalho para a Conferência do GATT, 1960 
(membro). 
Negociações com a Polónia do Acordo de Comércio e 
Pagamentos, Rio de Janeiro, !960 (membro). 
Comissão Nacional para Assuntos da ALALC, 1960 (se
cretário). 
Reunião da Conferência Intergovernamental para o Es
tabelecimento de uma Zona Livre de Comércio entre 
Países da América Latina, Montevidéu, 1960 (membro). 
Comitê ProvisóriO da ALALC, Montevidéu, 1960 
(membro}. 
II Assembléia de Governadores do BIO, Rio de Janeiro, 
1961 (membro). 
Grupo de Trabalho para exame de Proposta da Polônia 
de Troca de Equipamentos Poloneses por Produtos Bra
sileiros, 1961 (presidente). 
Grupo de Trabalho para Exame das Relações Económi
cas e Comerciais com o Japão, Rio de Janeiro, 1961 (pre
sidente). 
Grupo de Trabalho para estudo dos instrumentos regu
lares de Comércio com-a República Democrática Alemã, 
1961 (presidente). 

Grupo de Trabalho para estudo das Relações Exteriores 
Económicas com a Espanha, 1961 (presidente). 
Grupo de Trabalho para estudo das Relações Exteriores 
Econõmicas e Comerciais corri o Reino Unido, 1961 
(presidente). 

Grupo de Trabalho para o estudo de Interclmbio Co
mercial e Cultural com a República Federal da Alema
nha, 1961 (presidente). 

Comissão Mista Btasil-Itália, 1961 (secretário-executivo 
da seção brasileira). 

HI Assembléia de Governadores do BID, 1961 
(membro). 
Missão às Comunidades Européia,s, Bruxelas, 1962 
(membro). 

Conferência da ONU sobre o Açúcar, Londres, 1963 
(delegado). 

XV e XVI Sessões do Conselho Internacional do Açúcar, 
Londres, 1963 (delegado). 
I Conferência da UNCTAD, Genebra, 1964 (membro). 
Conferência do IBC, 1965 (representante). 

À disposição da Missão de Comerciantes Franceses de 
Café, ein- visita ao Brasil, 1965. 

Conferência Interamericana Extraordinária; Rio de Ja
neiro, 1965 (membro). 
Comissão de Transferência do MRE para Brasília, 1970 
(membro). 

À disposição da Presidência da República (Adjunto da 
Assessoria Especial), 1970/73. 
À disposição da Secretada de Planejamento, 1979/83. 
(Assessor-Especial do Ministro de Estado). 
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Grupo de Trabalho para o Preparo e a Execução do Pro
grama Integrado de Desenvolvimento do Centro~Oeste, 
1980 (coordenador). 

- Grupo de Trabalho para a Elaboração da Políticiâe De
senvolvimento Industrial, 1980 (membro). 
-ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 

O Embaixador Raul Fernando Belford Roxo Leite Ri
beiro se encontra nesta data da Secretaria de Estado das 
Relações Exteriores. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 26 de 
outubro de 1983. - Almir Franco de Sá Barbuda, Chefe
Substituto da Divisão de Pessoal. 

(À Comissãifde Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, P~fOJet,o de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. - -

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 280, de 1983 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do 
Trabalho, visando restabelecer salário mínimo especí
fico para menores, com base no grupo etário. 

_O "Cç.ngresso Nacional decreta: 

Art. J<.> No arL402 da Consolidação das Lei do Tra~ 
bulho, re_numerudo o seu parágrafo único para § J9, é 
acrescentado o Seguinte § 2<.>; 

"§ 2<.> Ao menor não aprendiz será paga remu
neração baseada em percentual do salário mínimo e 
em correspondénciu com o grupo de idade a que 
pÚtcncer, na seguinte forma: 

I- menor eriúe 12 e 14 anos, quarenta por cento 
(40%); 
II- menor entre 14 e 16 anos, sessenta por cento 

(60%): c 
III- menor entre 16 e 18 anos, oitenta por cento 

{80%)." 

Art. 2-<.> Esta lei entrará cm vigor na data de sua 
pUbHcàÇãá. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A legislação trabalhista, reforçada por jurisprudência 
do Tribunal Superior do Trabalho consubstanciada no 
Pre_lulg<!dO n9 5,_ determina que "ao menor não-aprendiz 
é devido o salário mínimo integral". 

Isto, ao contrário de beneficiar o menor acabou por 
vedar-lhe as portas do mercado de trabalho, eis que a 
empresa, obrigada a pagar salário mínimo integral tanto 
para o trabalhador adulto, experiente, maduro, compro. 
vadamente produtivo, quanto para o menor, inexperien
te, quiçá improdutivo, certamente preferirá ficar com o 
primeiro. É o que acontece na prática, sendo certo que 
ainda há a agrava_nte de os menores, em idade de traba
lha~. e quando não conseglJ_em emprego, acabam toman
do o rurilO da- marginalidade. 

Assim, inspirando-nos em sugestão da Câmara Muni
cipal de Presidente Prudente, que a respeito da matéria 
aprovou Requerimento de autoria do Vereador Ta
dashikuriki, estamos pleiteando uma modificação na 
COilsolidaçào das Leis do Trabalho que trata de restabe
lecer salário mínimo específico para menores, baseado 
em percentual sobre o salário mínimo e no· g-rupo etário. 
__ Trata-se de uma tentativa de reabrir o mercado de tra
balho aos jovens do País. 
--Sala das Sessões, 1~> de novebro de 1983.- Nelson 

Carneiro. 
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Ar~. 402. Co_nsidera-se menor para os efeitos desta 
Con,.~Údação o trabalhador de 12 (doze) a 18 (dezoito) 
anos. 

Parágrafo único. O trabalho do menor reger-se á pelas 
disposições do presente Capítulo, exceto no serviço em 
oficinas em que trabalhem exclusivamente pessoas da 
filtnílí.i do menOr é esteja este sob a direção do pai, mãe 
o_u tutor, observado, entretanto, o disposto nos arts.404, 
405 e na Secào II. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis~ 
fação Social e de Economia.} 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla) - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen
tes. 

Sobre a mesa, C()municação que vai ser lida pelo Sr. }9-
Secretário. 

E lida a seguinte. 

Brasília, 31 de outubro de 1983. 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência., nos termos do Regi

mento Interno Art. 43, que me ausentarei do País, no 
período de 5 a 13 de novembro do corrente ano, em vir
.ade de viagem aos Estados Unidos da América., a convi
te da Organização Panamericana de Saúde, na qualidade 

__ de Assessora Temporária. 
Valho-me do ensejo para apresentar-lhe meus protes

·tos da mais alta consideração e apreço.- Eunice Michi
les. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia fica ciente. 

-A Presidência comunica que, nos termos do arL 278 
do Regimento Interno, determinou o arquivamento do 
Projeto de Lei da Câmara n9 20, de 1983 (n9 4.279/81, na 
Casa de origem), que altera dispositivo da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 
5.452, de 19 de maio de 1943, e dá outras providências, 
por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da 
cotnissãó -a que fol distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia)- Há oradores 
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 
~~O SI{. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- PE. Pronun

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

A abertura do Fórum dos Governadores, promovido 
pela Associação Brasileira de Vendas, e do Fórum das 
Américas, no Centro de Convenções do Maksoud Pla:za 
Hotel, em Sào Paulo, ocorrida no dia 25 de outubro pas
sado, reuniu centenas de empresários, no decorrer de 
uma solenidade de grandes dimensões, presidida pelo 
Goverriador Franco Montoro. 

Nessa oportunidade, o Governador de Sergipe, João 
Alves Filho, pronunciou uma corajosa e lúcida conferên
cia que obteve ampla e excelente repercussão nos meios 
empresariais e político-administrativo de São Paulo. 

Em sua conferência, o Chefe do Executivo sergipano 
_ defendeu a tese da consolidação do Nordeste como um 

pólo de desenvolvimento na~ional, tendo recebido con
sagradoras manjfestações de apoio e os irrestritos aplau
sos do Plenário, ao demonstrar a plena viabilidade da 
Região Nordestina.- suas contribuições positivas e ex
cepcionais perspectivas - ao contrário da visão pessi
rriist_a dos derrotistas que, ignorando as tradições e as ex
traordínárias potendalid:idt:S_ dos 9 Estados que a inte

-giain, conhecem apenas os efeitos negativos gerados pe
las catastróficas secas do Polígono sem i-árido, responsá
veis pela trágica situação de fome e miséria -que afllgCm 
as populações flageladas. 
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Acentuou o Governador João Alves Filho, em sua 
aplaudida conferência; Que a Regição Nordestina, longe 
de ser urna ãrea-problema ou pesado encargo, contri
buiu, _decisivamente, para o desenvolvimento naCional, 
na medida em que produz cerca da metade do petróleo 
do Brasil, além de gerar divisas-QUe a tornam superavi
târia em sua balança de pagamentos. 

Sendo, além disso-, o vasto tei'ritório onde vivem cerca 
de 40 milhões de brasileiros, o Nordeste constitui, na 
verdade, um imenso mercado consumidor, sem o qual as 
indústrias nacionais não teriam.condições de expansão e 
sobrevivência. 

Por outro lado, todos os maiores projetas da UniãO 
foram localizados nas regiões do Sudeste e do Sul, tais 
como Itaipu, a Ferrovia do Aço, a Ponte Rio-Niteróí, os 
Metrôs do Rio de Janeiro -e de São Paulo, as indústrias 
petroquímlcas do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais e 
do Rio Grande do Sul, o complexo das Usinas Nuclea
res, os estaleiros, as siderúrgicas, e assim por diante. 

Os programas e projetas de desenvolvimento regional 
concebidos para o Nordeste, tais como o Projeto Serta
nejo, o Apoio à Zona Canavieira, o PROTERRA, o PO
LONORDESTE, além de subdimensi_onados, se revelam 
praticamente inócuos e insign1ficirite5, fre-qüentemerite 
interrompidos pela escassez dos recursos residuais. Bas-ta 
acentuar a insignificânCia- dos empreendimentos, no to
cante à irrigação e à organizaÇão da economia agrária re
gional, para se avaliar como têm sido postergadas asso
luções que, desde longa data~já deveriam ter resolvido os 
problemas básicos da recuperação e desenvolvimento do 
Nordeste. 

Diante das dimensões e da extrema periculosidade das 
crises que o Brasil está atravessando~ "certamente as 
mais graves da nossa História", o Governador João Al
ves Filho enfatizoq "a imperiosa necessidade da união 
nacional a fim de que possamos vencê-las", "Adminis
trar crises- acentuou o Governador de Sergipe- não é 
chorar as suas conseqüências, nem colocá.-las como esc;u
do a esconder erros de omissões passadas. E:, sobretudo, 
enfrentá-las, porque tais crises são transitórias e se ven
cem com trabalho". 

Exemplificando suas concepções, o Governador 
traçou o perfil do seu programa de Governo, destacando 
o esforço que vem desenvolvendo para criação de empre
gos e o_seu esforço no sentido de implantar uma infra
estrutura capaz de criar condições melhores para que os 
sertanejos enfrentem ·a- seca. Neste sentido, para demons
trar o realismo de sua gestão, o Governador Jpão Alves 
Filho fez um concis.o relato sobre Q. "Projeto Chapéu de 
Cour.o" que considerou como empreendimento de vulto, 
capaz de gerar empregos e promover o desenvolvimento 
nas regiões Agreste e do Semi-ãrido sergipano. O gover--
nadar classifiCou esse- proJeto como um verdadeiro 
"antídoto da recessão", 

Em face da excepciOnal e merecida ressonância da sua 
conferência_ no "Fórum dos Governadores", em São 
Paulo, solicito sua incorporação ao texto dessas breves 
considerações como valioso subsídio à exata compreen
sã-o, equacionamento e solução dos problemas de Sergi
pe e do N ardeste_. 

Antes de encerrar este pronunciamento, desejo re
lembrar que o Governador João Alves Filho submeteu o 
projeto. "Chapéu de Couro" ao exame dos órgãos técni
cos do Banco Interamericano de Desepvolvimç_nto e do 
Banco Mundial, com vistas à obtenção de financiamen
tos adequados às proporções e à destinação _dos vários_ 
programas que o integram. 

Neste sentido, sem levar consigo nenhuina comitiva, 
embarcou para os Estados Unidos no dja ll de outubro, 
regressando ao Brasil no dia 16, depois de passar três 
dias em Washington, durante os quais discutiu, com _a~ 
autoridades do Banco Mundfal e do Banco Interameri
cano de Desenvolvimentoj as neCessidades de financia
mento dQ. uProjeto Chapéu de Couro", alêm de outros 
problemas de interesse de Sergipe. 

Em Nova Iorque, o Governador João Alves Filho teve 
a prestimosa assistência do Gerente-Geral, do Banco do 
Brasil, Otto Lino Bohn e durante sua permanência em 
Washington recebeu o apoio integral do ilustre Embai
xador Sérgio Corrêa da Costa. 

Felicito, por conseguinte, o Governador João Alves 
Filho pelos êxitos que obteve, tanto no desempenho da 
missão que o levou aos Estados Unidos, como no con
cernente à sua brilhante conferência proferida, posterior
mente, no dia 25 de outubro passado, nQ_ "Fórum dos 
Goveynado_res", em São Paulo. 

Eram estas as considerações que desejava fazer nesta 
oportunidade. (Muito bem! Palmas.) 

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

JOÃO ALVES fiLHO PREGA UNtÀO NACIONAL 
PÀRA SUPERAR CRISE 

- Pregando a necessidade de união nacional para supe
rarmos o atual estágio de crise, o Governador João Al
Vt:!'.L Filho participou do Fórum dos Governadores, reali
zado esta _semana cm São Paulo. O pronunciamento do 
Chdc do Executivosergipano foi no último dia 25, ob
tendo excelente repercussão nos meios empresariais, 
político. adminiStrativo e na fmprens<~ de todo o País. 
Naquela oportunidade, o Governador João Alves Filho 
cnfati.wu que o Nordeste é plenamente viável, dando 
mais do que recebe para o desenvolvimento do País. Res
saltou também o Governador João Alves a província l}li
ncral que Sergipe é e- a necessidade de um porto para o 
seu desenvolvimento. Ne_sta página, publicamos, na ínte
gra o pronunciamento do Governador João Alves no 
Fórum dos Govcrn:.ldores. 

O Nordeste 

O Nordeste ainda não está devidamente .considerado 
pela sociedade brasileira. Para uns, a regíào nordestina 
representa um ónus permanente, desembolsado pelo Go
verno. Para outros, a região ê inviável economicamente. 
Venhü di:ltir, sem temor de erro, que o Nordeste é plena
mente viável e que, ao invés de pesar onerosamente, ele 
contribui para a riqueza nacional, na medida em que 
produz cerca da metade de todo o petróleo do Brasil, é 
amplamente superavitário em sua balança de pagamen
tos e não tem em qualquer dos seus Estados as grandes 
obras que conturbaram as tinanças brasileiras. Isto é, o 
Nordeste, na realidade não contribuiu riem contribuí 
para o agravamento de nenhum dos 3 (três) problemas 
determinantes do asfixiamento da Economia nacional. 

-Tem f<.1ltado ao Nordeste é decisão polftica em seu fa
vor, opís as manifest<lçÕes bem intencionadas de. desenw 
volvimento da região, a SUDENE --apesar do seu pa
pel inegavelmente positivo ~ e os incentivos fiscais, fo
ram, uma e outros, perdendo expressão no contexto da 
região, desencantando as lideranças esperançosas que 
souberam, ao longo da história brasileira, sustentar a 
unidade regional, a coesão política, respaldando os go
vernos, neles depositando os fundamentos do futuro 
mais justo, mais rico e mais feliz para o povo nordestino; 
cerca de um terço de todo o povo brasileirO ali está, ex
trem<lmente marcado pela miséria e pela fome, forman
do a metade daqueles que estão em estado de pobreza 
absoluta no Brasil. 

O que falta é a fixação do Nordeste como prioridade 
nacional, para que a região produza, supere as dificulda
des de dima e de alguns solos, e passe a ser um mercado 
pelo qual a própria dinâmica do poder de trocas o sus
tente. O merc.ido a ser conquistado, para que se tenha 
idéia e pela sua dimensão populacional supere qualquer 
país da América Latina, perdendo apenas para o Méxi
co. O Nordeste_ é, portanto. importante demais para o 
BraSil, não üpenas pelo que ele representa em- termos 
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;Uuais, pela vigorosa contribuição que dá à formação da 
riqueza nacional, pelas suas imensas reservas minerais a 
maioria das quais ainda inexploradas, mas ainda pelo 
formidável efeito multiplicador que poderia ser proporw 
clonado à Economia pelo seu mercado comprador, a ser 
conquistado pela incorporação de milhões de nordesti· 
nos à justtl condição de cidadãos com Possibilidade de 
um consumo mínimo, emergindo da condição suhumana 
na qual se encontram. É portanto, um interesse elemen
tar de mercado. um objetivo pragmático na expansão do 
universo de novos consumidore$ a ser incorporado pelo 
nosso Parque Industrial, aumentando ilimitadamente 
sua üutonomia. Mas, ê primordialmente um fator de jus
tiça social, a um povo que está nas raízes de nossa nacio
nalidade e que tantO deu ao longo de nossa hístória, para 
a construção e riqueza da pátria brasileira. 

Resta, poi-s. um melhor entendimento sobre o Nordes
te, sua formação histórica, econõmica e cultural, suas 
potencialidades c a conseqUente decisão política de 
transformar l:l_ região, modificar a sua estrutura agrária 
arcái~a. dar_ ão -s~~ Povo a oportunidade de trabalho e de 
produção de riqueza, restituindo ao homem nordestino, 
na mesma-medida, a conliançll que ele tem sabido depo-
sitar nos GoVernos. -

Sergipe 

O E:-.tado de Sergipe não foge à regra dos demais Esta
dos nordestinos. Com uma pequena extensão territorial, 
pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados, dividido 
·administrativamente em 74 munícípíos, é bem s_ervfdo de 
Ugu..ts correntes, com áreas de boas terras e regiões sem i
áridas, com tradição de lavouras de cana-de-açúcar, fuM 
mo, mandioca, algodão, milho, feijão, arroz, laranja, 
m<rrhcujá, coco e com um criatório bovino igualmente 
trudicionat, com seleção de algumas raças e plantéis per
manentemente em exposições nacionais. Sua população, 
de aproximadamente um milhão e trezentas mil pessoas, 
tem vocação rural, permanecendo ainda no campo ape
sar da adversidade da falta de acesso à terra e de traba
lho, mormente no atual período de seca, que por cinco 
anos consecutivos destrói as lavouras, esgota as fontes de 
úgua. mata o gado e espalha a fome e a desesperança en
tre os sergipanos. 

Apesar de sua pcquenês territorial, Sergipe guarda em 
seu subsolo imensas riquezns minerais que o transofor
mam numa Província Mineral capaz de desencadear 
uma série de famílias industriais, cada uma em condições 
de continuar gerando produtos e subprodutos. Presente
mente a PETROBRÂS, atravé_s da NITROFÉRTIL, 
mantém as usinas de amônia e urêia produzindo, e atra
vés da P_ETROMISA, escavando a mina de potássio, a 
primeira de todo o hemisfério sul, para uma produção 
inicial estimada a partir já de 1984, de 500 mil tonela
dm;jano e tem gigantescas reservas minerais suficientes 
p:.~ra produzir muito mais, dando, inclusive, a autoM 
suficiência plena deste importante mineral, do qual tanto 
carece a agricultura brasileira. Na produção de amónia e 
urêia Sergipe entra com o gás natural produzido na sua 
plataforma continental, do qual, aliás, nada recebe de 
"royaltie.o;", enquanto na exploração do cloreto de potú
sio a matéria-prima é a silvinita, liberando também 
anualmente, um milhão e quinhcnt<ls mil toneladas de 
clore-to de sódio, previstas para serem jogadas no mar, 
sem qualquer aproveitamento, atmvés de um salmouro
duto a ser e-onstrufdo o que representa uma grande per-
da, l"rm.trando o seu aproveitamento econômico e cau-___ _ 
sando um prejuízo ambiental imprevisível. Os minérios 
se:rgipanos permitem que a exploração favoreça a um 
complexo químico de base, que, com o gás natural e com 
o enxofre, dão ao Estado uma invejável condi_ç_ão de ri
quczn e, no País, uma substancil economia de divisas. 
No enttlnto, a exploração até agora desenvolvida Sf;!Ccio- _ 
na os produtos, liberando outros, causando prejuízos 
económicos e ambientais. 
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No contexto da exploração mineral emerge o proble
mél do Porto de Sergipe, d"ecisão prcitt~ladn pelo Governo 
Federal que, cortando os seus investimentos por baixo, 
sem qualquer selcção, deixa de considerar que apenas 
com a economia de divisas pela exploração do potássio 
sergipano, em menos de dois anos, o Porto estaria pago. 
Nesta questão, que toca fundo na alma scrgipana, não é 
compreensível que sejam sufocados os interesseS de Ser
gipe que são pela via de ri que-Las minerais, os mesmos da 
Nação. Daí por que, havendo a PORTO BRÁS conclUí
do o projeto de engenharia final, pU-reei-noS inadiável o 
começo das obras, até porque o Porto de Sergipe intCres
sa mais ao País do que propriamente ao Estado. A crise 
não deveria ser justificatíVã ra-cíon-al-pãra O -ãdíumento 
do início de suas obras, pelo contrário~ porquanto pelas 
suas características ele de fato é um elemento propulsor 
na economi:J de divisas nacfonais. 

Politico 

Em Sergipe, como no Nordeste, o político tem um pa
pel que transcende aos conceitos dos tratados. pois é ele 
quem vive o dia-a-dia de popu[açõcs inteiras, participan- -
do do_sofrirncnto mais diretamentc, competindo pensar e 
resolver questões que repetidamente dão o quadro de ne
cessidades, carências e anseios do _opvo. Depois de 22 
anos do último pleito direto para Governador do _Esta
do, experimentei o contato com as bases do Estado, ou
vindo e sentindo a angústia-de um povo- qae quÚ_.traba
lhar, quer prosperar, quer sobreviver com os padrões de 
dignidade humana, e_que esbarra no estigma da miséria e 
da incerteza. O político assume com o povo, na interação 
dos contatos, o compromisso inarrcdável de superar o 
atraso, vencer a fome libertina e má conselheira, e cons
truir o arcabouço do futuro justo. Se é exigido do políti
co o compromisso com os anseios sociais, mais àinda se 
espera de um político que foi ungido na pia batismal do 
voto, levado ao poder pela confiança popular, feito Go
ve~ador pela vorytade esperançosa de melhoria de um 
povo. No caso particular do Governador de _Sergipe, 
eleito em cerca de 80% dos votos dos sergipanos, não é 
mera retórica o compromiSso social colocado sobre os 
ombros: Assumi, porque bUsqúeTa OPÇão de-partidpãi
da vida política do meu Estado, deixando a condição 
apenas deempresáiio, da qual t<lmbêm sinto muito org-u
lho, para ampliá-la num desdobràmento natural, pelo 
qual um e outro, empre.c;áriõ- c·-p-omico;-Se- encontram 
com a:; mesmas dúvidas e as mesmas responsabilidades 
públicas. Interessa tanto ao político quanto ao homem 
de empresas que as situações de crise não gerem a reces~ 
são, que signiÍica o desemprCgo, a incerteza, e por fim o 
desespero que desorg:.miza a sociedade. Ao contrário in
teressa é crüir expectativas de produÇão, de pleno empre
go, de retomada de confiança do povo nos destinos gran
diosos do Estado e do País. 

A história modificou a atuação dos empresárfOs, prirl
cípalmente ao nível do entendimento de uma realidade 
múltipla, dinâmica nas rei:Jções de interesses. A opção 
que fiz na qual encontro o- caminho do exercício do 
espírito público, estab<.:leceu a· perfeita sincronia e·ntre 
um administradár de prodUçâõ t; um regulador de inte
resses sociais. A visão do imPiesáriõ, hoje amPhl e 
abrangente, c-.tpaz de estar constantemente voltada para 
o futuro, é a de gerar riqueza. -A -visão do político, porta
voz da sociedade, não é oufra, acrescidã da rCSPõnsabili
dade de uma distribuição justa da riqueza nacional para 
que delas todos participem, porque todos colaboram na 
sua formação: os que trabalham e os que consomem ao 
lado dos que investem na prosperidade soCiãl. Não ape
nas dou o exemplo da participação, c-omo considero fun
damental que outros empresários, como- Os compãnhei
ros aqui presentes, em seus Estados, no Legislativo ou no 
Exec.utivo, busquem somar-se aos poHticos, sendo um 
deles, para que leve o contributo da sua visão prãtica da 
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administração assumindo uma participação não apenas 
indiret:J, m:1~ di reta. na gerência da coisa póblica, contri
buindo de forma mais expressiva para que o País encon
tre mai~ rapidamente as saídas para o seu dese-nvolvi-_ 
menta, que é o fundamento geral da Nação e a maior e 
mai~ razoável expectativ~. --

A Crise 

V A crise quC tem feito estragos em muitas economias do 
_mundo surpreendeu o Brasil num estágio difícil de sus
tentação 9u sua autonomia de desenvolvimento; face a 
-unw probl-cmótica extremamente complexa, que não 
cabe" examinar no limitado espaço deste trabalho. A cri
se. contudo, com toda a desgraça sabida e discutida, teve 
paradoxalmente o seu lado bom, pois despertou o Brasil 
- rara a gravidade de seus problemas internos, para a 

-sua economia, para a· vida do seu povo. Para a inadiável 
necessidade de fort:Jlecermos o mercado interno, priori
zando dois objetivós fUndamentais: 

Primdro, a autonomia do nosso parque industrial 
constr~ido penosamente com sacrifício de _gerações su
CessívaS ago-ra s"ufocado por uma crise sem precedentes 
cm nossa história, que ameaça _feri-lo de morte e de fOr
ma irrcr.:upcróvel; segundo, procurarm9s i11verter a ten
dência voltad<.l puramente para o econômico e nos preo
curarmos com o social, corrigindo distorções que pro
movem_uma distribuição de rendas perv~rsa, despropor~ 
dÜnal cOm a-pujança de um país que apesar dos per
cal~os, ostenta o galhardào de possuir â s~ Economia do 

-Mundo. -

De repente surge cm toda crueza uma desumana desi
gUãld-dde de rendas, c mais injusta entre todos os países 
em delienvolvimento, Cujo prOblema juntamente_ com a 
desigualdade interregional, se constituem nos maiores 
desafios da sociedade brasileira. 

Administrar a crise não ê chorar us suas conseqüên
cias, nem colocá-la como escudo_ a esconder erros e omis
sões passadas. t: sobretudo, enfrentó-18., consciente da 
imposição de sua transitoredade, bem assim inspir<tdo na 
capacidüde de um povo que Cm mais de quatroc-entos 
anos de história deu o exemplo e a lição do trabalho, ain
da que debaixo de uma exploração que retirou da terra 
brasileira muito de !;Ua riqueza natural e da sua condição 
excepcional de produzir bens. Defini no meu Governo 
que crise se enfrenta é com trabalho, pensando em orde
nar um programa viável, exeqilivel em sua resposta eco
nómica e social, ágil no atendimento às populações que 
estão jú no limiar da resistência ao sofrimento acumula

- do de <mos a fio de exploração e de efeitos desastrosos de 
um qilinqüênio de seca. E confiante estou que a crise 

·p:íssaró e o povo brasileirO -sãber6 emergir mais forte, 
m·ais rico, mais senhor do s_eu próprio destino. 

_A crise está parti a economia das êmpresas, como está 
p~fj.l o poder aquisitivo das populações, num e noutro 
caso sob a mesma preocupação de lideranças políticas e 
de autoridadt:S governamentais, todas empenhadas, cada 
qual com o seu grau de participação e responsabilidade, 
rya sup_e_r_!!ção da crise e na dispersão dos seus efeitos. Sou 
um otimista quanto ao futuro do Brasil, defendo O mes
mo otimismo com relação ao Nordeste e dou no meu Es
tado o testemunho de que será tarefa gratificante enfren
tar e vencer a crise com trabalho da nossa gente. 

Ao assumir as responsabilidades do Estado num 
período de crise, tive que examinar as opções, principal
mente considerando as diferenças entre uma-Nação jo
vem, que anualmente coloca milhares_dejovens nas filas 
do~ empregos em cada Estado, e as nações ricas, de po
pulação velha e amparada pelos seguros sociais. 

Conclui que em um Estado onde milhares de jovens 
chegam ano a ano, a idade de emRrego, a frustração de 
sua justa expectativa de obter ineios de auto-sustentação 
de uma vida digna, seria fermentar o cuido da c_ultura da 
inevítá.;el fafta d~ paz social. Entendi que meu primeiro 
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d~vcr. aliús a~su~ido nas p~aç:~s_ públicas_na campanha 
elcitoru[, cru criur opções de emprego para a nossa gente 
no pressuposto de que o direito uo trabalho é um dos pa
trimónios inalienáveis do homem. Parti, dentro das li_mi
tações do momento presente, para altcrn_ativus scleciona~ 
das de desenvolVi menta, como meios de alcançar tal ob
jetivl), amtli!;<ÚldO respectivamente os setores primório, 
secundúrio e terci{lrio. 

O Setor Secundário experimentando o revés de uma ci
ráridu Tíilúncclra cn-SanâCCida, que premia o capital cspe· 
culativo e penali:w o Capital produtivo, este sim, gerado! 
de riquezas e de empregos, vive um dos seus momentm 
mllis difíceis e de menor incentivo âe nos~~a história. Não 
no"S r:iJ.Ccc ser portanto; nas circunstâilcias, um sêgm:en: 
to· capaz de num curto espaço do qw.1driêniá de uma U:d
minístraçào ser um fato r dinámico de geração de empre
gos c riquezas. Entretanto, pela sua importtincia extraor
dinúria nO fortulecirrieiuo de nossa economia a- médio c 
longo prazo, estabelecemos ~ondições especiais de incen
tivos par~\ indústrias que- queiram se implantar no Esta~ 
dÓ, p~~ticulurmente nos setores da agroindú:otriu e na ex
plor;t~~o de minérios dos quais_ somo_s tão ri_cos. 

O.Setor Terciário harmoniza o turismo, que em nlguns 
país..:s do mundo tem se mostrado cxtrenwmente útil ao 
desenvolvimento,_ como na Itúlia, n_o México, c, guarda
das us proporções, cm algumas partes do Brasil, como 
A lagoas, por exemplo, em cujo parque hoteleiro ali-ds, 
tive orortunidadc de participar na qualidade de empre
sário, com a construção de 2 (dois) hotéis e na montagem 
do seu plano turístico, scdimentando conseqüentemente 
uma enorme experiênci<l:l)estarte, e.~tamos- investindo 
IJJ<Iciçamentc no apoio ao desenvolvimento turfstico ho
teleiro do nosso Est<ldo, certos do seu rápido retorno em 
termos de emprego, riqueza, cultura e Jazer pan1 o nosso 
povo. A atividade artesanal, agregadora a partir da pró~ 
pria família que produz e capaz de gerar dez mil emrrc
gos no Estado, não poderia deixur de merecer unu1 
atenção especial do Governo. 

O Setor Primário, pelas características do Estado, pe
Jas condições de retorno imediato dos investimentos, 
pela vocação da população scrgipana, é, entre todas, en
tretanto, a grande opção que o momento enseja c pela 
qual tenho procurado nortear o Governo. Sobretudo 
porque é evidente a grande demanda não satisfeita de ali
nicntos, dos quais Sergipe é grande importador (cm hor
tigranjeirOs por exemplo, importamos 45% de que consu
mimos). O mercado que costuma ser a incógnita, neste 
caso-é pródigo t: trun~üil~ador. O .vaqueiro, qual um ca
valheiro medieVal, urffiou-se de couro, protegendo o_cor
po para enfrentar <l caatinga tangend1) o gado,_ ~.:onduzin
do os rebanhos, buscando entre os espinhos e os cipós a 

''rês desgarrada. Na sua cabeça, contra o sol de luz forte c 
quente, colocou o chapéu de couro. símbolo de resistênw 
cia do homem sertanejo, marca inseparável de um tipo 
que reprc.c;-entu parte da populaçUo nordestin<t. Foi C.'ite 
símbolo valioso que inspirou o Governo de Sergipe e 
criar uma alternativa de intervenção nas áreas mais críti
cas, o agreste-c o semi-árido, pura enfrentar o desafio da 
falta de água, de um·s-olo seCo e ;:~(implantar umH econo
mia resistente à seca, integrada a w.;Õe!> complementãres 
que inauguram um procediinento de.senvolvimentista, 
cm oposição às eventuais realizações que cuntcmrlum 
com algumas obras os municípios do Estudo c que termi
nam por não resolver a questão fundamental da popu~ 
laçào estadual. 

O Projeto Chapéu de CourO conquanto protcção con
sistente da seca, é uma resposta à miséria, pois ê uma- or
denada opção de trabalho para empregar mão de obra 
sertaneja deixada ociosa, tanto por não dispor de terras. 
como por faltar trabalho nas l_erras alheias, Pensado 
para ser implantado no agrestc __ e no semi-árido do Esta-
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do, envolvendo trinta e dois_ municípios , 60% da área 
territorial, e um terço da população estadual, o Projctq_ 
Chapéu de Couro visa racionalizar as intervenções go
vernamentais, partindo da pesquisa de novos mananciais 
hídricos, de superfícies e subterrâneo_, para a pequena ir.
rigação, as adutoras e o abastecimento completo nas ca~ 
sas e nas terras. Sergipe que possui SOO loCalidades, entre 
municípios, vilas, povoados, conta com abastecimento 
de água, ainda incompleto, em apenas 160, o que carac~ 
teriza uma realidade insusteritâv_el e deplorável, pelos 
males que causam desde as doenças que atingem e ma
tam as crianças ao alvorcçer da vida, e 70% das doenças 
infantis têm origem na-má qualidade da água consumida 
nos dando o triste récorde da mortalidade infantil como 
na dependência eterna ao regime da natureza, nem sem~ 
pre favorável. A água é a questão primeíra dentr-e as 
que.<;tÕes do desenvolvimento de_Sergipe, pois ela é capaz 
até de modificar a estrutura agrãria, na medida em que 
permite a colonização. a. _associação cooperativista , a 
ocupação de terras _improdutivas, mediante o interesse 
público entestado pelo Estado. A convivência com a se
ca, por danosa que _seja, é uma realidade que independe 
da vontade dos homens, e sua repetição faz parte do 
comportamento da natureza, com seus fenômenos e suas 
surpresas. Mas é possível controlar e minim-izãr os efei
tos das estiagens, basta que sejam ordenadas as ações go
vernamentais -para- sOluções definhivas, e deixadas de 
lado as atitudes paternalistas, paliativas, que levam o 
N ardeste a parecer dependente da caridade pública e seu 
povo incapaz de realizai- seu próprio progresso. Isso é 
uma versão falsa e caricata, porque o Nordeste é uma re
gião extremamente viáVel e que proporcionalmente dá 
mais ao País do que recebe. -

Com água é fáCil melhorar as condições da terra, cor~ 
rigír o Solo, preparâ~lo para a produção. Isso signifÍcà 
trabalho, emprego· direto e permanente, emprcgci indire
to e mercado para fazer circular riqueza, ao lado dos ser
viços de estradas de produção, escolas, postos de saúde, 
abastecimento de-ãgU:a tratãda, energia elétríca, sistema 
de transporte e de comunicações, recuperação econômi
ca e elevação social, a custos surpreendentemente baixos 
que tanto pelo retorno certo e rápido, como pela me lho~ 
ria da qualidade de vida, são plenamente justificados. O 
Projeto Chapéu de Couro é :uma atitude política que 
substitui os antigos e superados métOdos de realização 
de obras paliativas por intervenções sólidas e pennanen
tes. Do mesmo modo como é um empreendimento em~ 
presaria[, pensado para obter resultados econômíco$ _e 
gemr efeitos sociais, com 30 mil empregos diretos, retor.
no dos investimentos no prazo·mâximo de cinco anos, 
corre:.-pondendo à responsabifid3.des do_ Gov(!mo e fa,~ 

zendo aumentar a fé no BrasiL 
A produção que garanta a geração de emprego e t:i

queza é o antídoto da_recessão, equivale a formação de 
mercado e a melhoria do padrão de vida das populações. 
Por tal caminho o povo sergipano poderá levantar a sua 
cabeça, empunhar sua força e sua capacidade de traba
lho, alcançar uma expectativa de vida maior e .experi
mentar uma existência men_Qs sofr_ida. Esta etapa, funda
mental para o soerguimento do Estado servirâ para _colo
car Sergipe em condições de retomar o seu crescimento e 
superar as dificuldades tão presentes em nossa gente no 
impiedoso momento atua_l, que entre outros males induz 
nosso povo a uma atitude pessimista e de descrença em 
nossa capacidade de superar a crise. Mais ainda, faz com 
que o medo no futuro do País e de _cada qm de nQ~ seja o 
fato r mais maléfico, pelos seus imensos Reflexos SoCiitis
na Economia que atinge a sociedade brasileira nesta difí~ 
i.cil quadra em que vivemos. 

Governo 
Entendo portanto que a função precípua dos atuais 

governadores nordestinos é preparar o Nordeste para o 
futuro, trabalhando no presente para organizar a econo~ 
mia rural, ampliar o mercado, criar e manter empregos. 

DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Neste contexto, é inestimável a colaboração empresarial, 
somando esforços' de Governo e de empresas-. na 6usCa 

. -de uma situação de progresso compatíVd.com- as-aspi
rações- sociais e com as necessidades do País. A minha 
condição de empresário ·e de político permite afiançar o 
valor da união entre empresa e Governo, uníssonos no 
compromisso desenvolvimentista. 

Felicito os organizadores deste Forum pela oportuni· 
dade de abordagem de um tema da atualiditde, reforçad9 
pela ligação que deve presidir os empreendimentos em 
favor de uma nova política econômica e um novo pacto 
social a partir das ações estaduais, voltadas_ todas elas 
para a construção do futuro. 

Conclusão 
Permitam-Vte expressar-lhes a satisfação dupla em 

participar neste Seminário, seja na qualidade de pequeno 
e sofr_ido empresário do Nordeste, seja de homem públi
co._ em_;ImQ_as as funções cõns_cio da grande responsabili
dade que cabe a nós líderes da sociedade brasileira neste 
momento de crise. Se o papel do líder é importante a 
uma sociedade em quaisquer circunstânCias, é absoluta

- mente imprescindível em momentos de dificuldades. É 
certo que vivemos momentos gravíssimos, contudo é ab
solutamente certo também que raríssimos países dls
põem de um potencial de riquezas como o BraSil. Urge 
que surjam novos caminhos e novas idéias e nós líderes 
da sociedade -sej;:tm empresários ou homens públicos 
-temos a grande responsabilidade de encontrá-los, an
tes que sejamos superados pela história e outroS, prova
velmente menos capazes, m:Js com mais aguçado senso 
de oportunidade, o façam por nós, podendo levar-nos a 

·caminhos. imponderáveis. É imperioso e inadiável, sob 
pena de pagarmos um preço insuportável, que levemos 
de_ novo a fé e a confiança ao povo brasileiro, porque a 
descrença e o medo quando se instalam em um povo são 
péssimos conselheiros. A história, inclusive, e bem viva 
em nossas mentes, a contemporânea, está cheia de exem
plos implacáveis a nos ministrar o seu eterno ensin_amen-: 
to. 

Mais du __ qu.e nunca. urge que tenhamos a çonsiência 
de que é-imperiosa a necessidade da união nacional, para 
que juritos po"ssamoS vencer esta crise, certamente a mais 
grave de nossa história. As cirç:unstânci~s nos aconse
lham duramente a um entedimento supr:ãpartidário, aci
ma das eventuais e naturais tendências Ideológicas. Tudo 
passa a ser acessório, quando está em jogo o futuro da 
Nação. 

É essencíal __ que façamos justiça à coerência obstinada 
do Presidente João Baptista Figueiredo, em busca dare
democratizaÇão plena do País e não lhe faltemos com 
nossa solidariedade, nossa confiança nos ideais demo
cráticos que éle encarna, neste momento em que a unida~ 
de do Pais é condição indispensável para que alcancemos 
a vitóriã- final. 

Neste contexto, entendo que debates como éste do 
FOR UM DOS GOVERNADORES desempenham um 
papel fundamental nos dias que correm, porquanto ofe~ 
recem uma oportunidade ímpar para, numa discussão 
abrangente, com uma plêiade de líderes políticos e em
presariais do País, na procura de novos caminhos, novas 
idéias, novas luzes, enfim. 

Na década de 30, os EEUU se encontravam mergulha
dos na maior depressão de sua história. A fome, a mi
séria e_o Qesespero eram a constante_do país. Roosevelt 
ganhava uma eleição em plena crise com uma mensagem 
de esperança a uma nação descrente e pela primeira vez 
temerosa nO seu futuro. No seu_ famoso discurso de posse 
lançav:J um plano anti recessão cheio de otimismo, cora
gem e crença no seu povo- o "New Deal". E sua men
sagem, hoje mais dQ que nunca, parece-me extremamen
te atual. Dizia o grande Estadista. "O único medo que 
devemos ter ... é do próprio medo". 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) __ ~_Concedo a_ 
p11lavra ao nobre Senador Mári_o Maia. que falará por 
delegaçfio da Liderança do PMDB. Tem S. Ex' 20minu
tos para o seu pronunciamento. 

O SR. MÁRIO MAlA (PMDB - AC. Como Lider. 
pronuncia o -seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Pedi este tempo à minha liderança para, daqui desta 
tribuna. fazer uma· gr"ave deilllncia à NaÇão brasileira. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, brasileiros, patrícios 
nossos, oriundos dos Estados do Rio Grande do Sul, do 
Paraná, de -Santa Catar_ina, do Mato Grosso do Sul e de 
outras regiões de_ nosso País estão morrendo de fome e 
de malária no Estado em que nasci, no Estado do Acre. 

t grave :J situação, Sr. Presidente. E essa gravidade é 
que me traz li tribuna, nesta tarde, para denunciar os fa
tos que estão ocorrendo em nosso Estado, na esperança 
de despertar a atenção das autoridades administrativas . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Mais uma vez o governo federal serve-se da Amazô

nia, particularmente do Estado do Acre, para esvaziar 
tensões sociais localizadas no Centro-Sul sem levar em 
conta as_peculiaridades da Região e os iriteresses do Go~ 
verno local. 

Nos dois últimos meses, _chegaram ao Acre- 601 
famílias, num total de 3 mil e 54 pessoas procedentes do 
ABC paulista, do Distrito Industrial Mineiro de Betim e 
de áreas em litígio de posse, no Mato Grosso do Sul. Es
sas 601 famílias_ vieram engrossar o contingente d~ 6_.403 
famílias, que representam, aproximadamente, 50 milha
bitantes, já remanejadas, inconseqüentemente, pelo Ins
fituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, nos últimos três anos. 

Esse contingente de 55 mil habitantes aumentou em 
I /6 a população acreana neste curto espaço de tempo, 
sem que fossem dadas ao Estado as menores condições 
de_ infra-estrutura para receber esses patrfclos. 

O Estado do Acre está sendo usado pelo GoYerno Fe
deral para resolver tensões sociais criadas pela insana 

_·política econ~mica adotuda pelo sistema político-militar 
implantado no Pais desde -os sombrios dias de 1964. 

Parece absurdo, Srs. Senadores e Sr. Presidente, mas 
o~ãri~s, trabalhadores desempregados das indústrias 
do Sul do Pais, sen1 qualquer experiência anterior no se
for primário da economia, têm sido jogados como gran
des rebanhos de gado b9vino nos adentrado~ de nOsSa 
Amazônia Ocidental, sem as condições elementares de 
respeito à dignidade da pessoa humana. 

Os campos de extermínio de Auschwitz, Treblinka e 
Alemanha Nazista estão se reproduzindo em meu Esta~ 
do, em áreas denominadas pelo governo federal de Pro
jetas de Assentamento Dirigido, implantados e coorde
nados pelo INCRA, onde o arame farpado, os pelotões 
de fuzilamento e as câmeras de gás são substituídos pelo 
abandono e a indiferença do Poder Central, pela fome e 
a falta de abrigo contra as-iri.Yempéries amazônicas, pela 
ausência-completa de assistência sariTiária e social, todas 
elas agravadas pelas endemias tropicais dizimadoras de 
vidas preciosas como a malária, a leíshimaniose cutâneo
mucosa, a hanseníase, a febre amarela silvestre, a hepati
te endêmtca, as dermatomicoses, as piotermites causadas 
pelas multidões infinitas de insetos, enfim, todo o cortejo 
de moléstias típicas de populações submetidas a con
dições sub~humanas em que se encontram largadas essas 
milhares de famnias pela incúria de uma política insensí
vel e cruel. 

O Sr. Virgíli9 Távora- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Pois não, ouço V. Ex• 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, sempre 
que assistimos, aqui, à discussão de um problema impor
tante,- máXime -aqueles que envolvem denúncia contra 
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a:ção do Governo Federal ou quanto ito mau emprego de 
verba do mesmo, seja sob a forma de crédito ou sob a 
forma de recursos aplicados em investimentos, sempre 
prometemos trazer, aqui, tão logo possível, os devidos 
esclarecimentos. -o eminente _S_enador Hélio Gueiros ri 
muito das nossas afirmativas, mas sempre nos coloca~ 
mos à disposição da nobre Oposição e"Cumprlmos inv'à
riavelmente_ o prometido. Mas, apenas para nos situar
mos no :.~ssunto, perguntamos a V. Ex•, numa rápida 
pincelada, em cinco minutos: de que se-trata? Qu'er dizer, 
essas populações que estão ein condiÇÕes tão desfavorá
veis, como V. Ex~ neste momento mostra, se-deslo-caram 
dos seus diferentes Estados para o Acre atraídas por 
quê? Por promessas governamentais? POr contratos go
vernamentais'! Estamos fa:rendo tais perguntas para bem 
nos assenhorearmos do assunto, entenda-me. Ou, então: 
jú foram com glebas por elas adquiridas? O"u com pro
messas de apoio téCniCo finrui"ciiro por parte <fõ doVeY:rio 
Federal? Isto, para, justamente, depois, nós trazermos a 
V. Ex• os esc\arecimenú)s necessários. -Ê a soliClú.Gão 
que, no momento, fazemos ao ilustre Senador. 

O SR. MÁRIO MAIA - V. Ex.f, como de costUme, 
está atento ao meu pronunciamento" e verá, no.decorrer 
da explanação que faço, os motiVos que sãO ohJéto das 
perguntas de V. Ex_' 

O Sr. Virgílio Távorã - N6s êsiamos perguntando 
apenas a forma como foraril pãl-a Já, se sob COntrato, se 
sob ... 

O SR. MÁRIO MAIA - Esclarecerei ao nobre Líder 
no decorrer do meu discurso. 

O Sr. Virgílio Távora- Grato a V. Ex• 

O SR. MÁRIO MAIA - Continuo Sr. PreSidente: 

As tintas com que estou pintando este quadro dantes· 
co, de extermínio de nossos irmãos desterrados do Sul, 
parecem fortes demais, contrastadas com o azul
marinho deste cenârio que rHfS: envolve. A comparação 
dos Projetas de Assentamento Dirigido do INCRA, em 
meu Estado, com os campos de extermínio da Alamanha 
Nazista não é mera figura Oe-Tetôria. Nâo·;seôhOr Presi
dente, a prova do que afirmo não está só effi rriTiifias-pã
lavras, testemunho vivo que sou das condições suborna
nas em que se encontram relegadas estas populações mi· 
grantc.o;. O crime de genocídio por mim denunciado neste 
instante na rriais Alta Casa dó Congresso Naciona[jã ul
trapassou as páginas dos Diários provincianos e chega às 
manchetes da grande e respeitada Imprensa NacionaL 
Esiá aqui no Jornal do Brasil do último dia 30, reporta· 
gem denunciando o crime a que me refiro. (EXibe o JÕr
nal.) Sr. Presidente e Srs. Senadores, lerei,· agOI--a, -para 
esclarecimento do Líder Virgílio Távora, alguns depoi
mentos colhidos pela reportagem deste respeitãdo órgão 
de comunicação que é o Jornal do Brasil, de famílias -in
ternadas nos campos de concentração e extermínio ad
ministrados pelo INCRA em meu Estado. 

Vejamos alguns depoimentos da reportagem do Jornal 
do Brasil: 

"Moab Clemente dos Santos, bancário 22-anos, 
ex-funcionáriO do Banco Ecoilómico de SãO Paulo 
em Santo Amaro, SP, onde trabalhou três anos, co
mentou sua experiência no meio da selva, dispondo 
<tpenas de uma espingarda e um fU:cão:-"Daqui pra 
frente será o que Deus quiser. O futuro a Deus per
tence. Não era assim que o Arrilãndo Falcão dizia?" 

Outro Depoimento, Sr. Presidente, e nobre Líder 
Virgilio Túvora: 

"Laudelino Clemente dos Santos, 53 anos, 
mcdnico-eletricista que vivia em Santo Amaro, SP, 

. DJÁRI()DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !!) 

garante que está ''passando foffie. Fomos obrig!:ldos 
a comer até o que trouxemos do Sul. O feijão e o mi

. lho que pretendíamos plantar evitaram que morrês
semos de fome. Nós e nossas famílias." 

No projeto de Assentamento Dirigido Pedro Pei· 
XOtó~ Elisabeth da Silva Fiúza, 23 anos, preparava 
um mingau para os três filhos. 

-Eles estão comendo mingau de mandioca com 
sul há dois meses. Se continuar assim vão morrer. 

Elisabeth contou que seu marido o ex
carpinteiro ... '' 

Vejam bem: ex-carpinteiro: não é agricultor do Sul 
transladado pelo INCRA. 

" ... o ex-carpinteiro José Fiúza, estava "na selva 
co_m outros companheiros, de facão na mão, tentan· 
do lo_calizar as nossas terras . .t difícil, quase im
posSíVel''. De mato, José Fiúza conhece apenas o 
que viu nos filmes de Tarzã." 

Aqui chamo a atenção 
do nobre Líder porque estã aqui a resposta do escla
recimento que V. Exf queria. Ei-la: 

"José Claro Fiúza, paulista, lembrou: "Foi-nos 
exíbido um filme, lá em São Paulo, mostrando es
tradas PasSando às portas de cada lote, terras de
marcadas, madeira beneficiada para a construção 
di:: residência, ambulância atendendo os agriculto
res, a SUCAM atuando eficazmente no combate à 
ITü.dária. Isto tudo na Coordenação do INCRA em 
São PaUlo. Oia, é VíSível que fomos Vítimas de um 
grande calote." 

"Orat É visível que fomos vítimas de um grande calo~ 
te''. Não sou eu que o está dizendo; não estou inventanM 
do palavra alguma. Estou repetindo apenas o depoimen
to de uns dos pa rceleiros que foram mandados em cami
nhões ou levados mesmo de aviões da f AB, para o Esta
do do Acre, e lá largados no mei da mat~, à sua própria 
sorte. 

Mãis Um- depoimento: 

"Rubens Calvo, metalúrgico e sua mulher Sueli 
Calvo, auxiliar de escritório, que moravam na Capi· 
tal paulista, falaram sobre os motivos da vinda para 
a Amazônia. 

- Desemprego primeiro; depois o subemprego. 
-· Ora, o subemprego é alguma coisa que humilha um 

homein; e também sua farrillia- afirmou Rubens. 
-=-No início - continuou Sueli - vendemos 

roupas, trabalhamos para algumas confecções, ven
demos livros, mas aos poucos foi ficando claro que 
caminhávamos para a marginalidade, ou para a se
mimendicáncia." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os paulistas Ru
bt!ns e sua esposa Sueli não foram parar nas ruas da 
Grande São Paulo a pedir esmolas; foram muito mais 

_Longe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foram parar nos 
ca~·pas de concentração em que os projetas de assenta
mento dirigido do INCRA foram transformados. 

Esta não é primeira vez que VenhO a esta -tribuna de
nunciar fato desta gravidade. Mas, às minhas palavras, 
como de hábito, o Governo fez ouvidos moucos. Eis por
que, agora, não venho mais advertir e sínfdenunciar à 
Nação Brasileira a estranha e mórbida atuação do Go
verno Federal, através de sua autarquia fundiária, em 
miilha terra natal. Não é de hoje a nossa preocupação. 
Desde quando assumidos o mandato, que chamamos a 
atenção- das autoridades constituídas para esses fatos. 
Mais recenremente, ~m ~ompanhia do representante do 
dOv.eriio do Acre no Distrito Federal e do Secretário de 
Agrícultura do meu Estado, estive no Gabinete do Presi
dente do INCRA~ Dr. Paulo Yokota, para alertá-lo de 
que o Estado não estava aparelhado e nem tinha recur-
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sos suficientes para receber essa_ corrente migratória en
ganosamente aliciada pelas Coordenadorias do INCRA 
no Sul do País com ofertas mirabolantes de paraísos tro
picais. 

o·sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Com muito prazer, nobre 
Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Mário Maia, V. 
Ex~ com o seii" discurso, v_erazmente_ importante, repro
duz ·u-m painel pintado aqui no Senado Federal, em abril 
de 1970- faz mais de treze anos- pelo Senador Geral
do Mesquita, que naquele ano foi "Indicado Governador 
CIO Estado do Acre, cujo- discurso pode ser requisitado 
pela riobre Liderança do Governo. Naquele discurso, o 
Senador Mesquita denunciava que 60% da população do 
Acre vivia exclusivamente da economia da borracha e 
que a renda per capita daquela população- 60% da po
pulaç-ão do Acre- era, na época, em 1970, de setenta 
centavos; menos de um cruzeiros, -nível de renda que não 
se registrava na época nem mesmo na Biafra ou na Ni
géria. Na mesma época, a Nação inteira tomou_conheci
mento de que a malsã politica implantada no Acre, no 
·Amazorias, no Pará", em -s-íntese, ·na Regíão Amazôni"ca, 
pelo Banco da Amazônia, expulsava do Estado de V. Ex~ 
para a Bolívia cefCa JC-20. nlll acreanos- ãcreanos que 
deixaram de ser bolivianos para serem brasileiros; os 
quais eram obrigados, já há mais de treze anos, a fugir 
para a Bolívia, a fim de não morrerem de fome cm solo 
brasileiro, em conseqüência da desastrosa p·o!ítica do 
Governo Federal, na Região- Amazônica, nos· últimos 
vinte anos. Vou ler para V. Ex', com a sua tolerância, 
para que do fato tenha conhecimento o nobre Líder 
A loysio Ch:ives, que há poucos dias me contestou. Esta 
matéria está contida- é uma mera coincidênCia, não ti
nha conhecimento do discurso de V. Ex•- no Jornal do 
Brasil, do dia 27 de outubro passado: "Recessão reduz 
em 25% nív-el de ativid.ade na iona Franca de Manaus". 
Esta matéria é para conhecimento ao nobre Líder, Sena
dor Professor Aloysio Chaves. ·~.recessão e as dificul
dades de importação provocaram uma queda de aproxi
madamente 25% nas atividades económicas da Zona 
Franca de Ma naus, onde o nível de desemprego chegou 
este ano a 7%. A informação foi dada pelo Governador 
Gilberto Mestrinho (PMDB), um dos participantes, on
tem, do Forum dos Governadores. 

As empresas do pólo industrial, conseguiram até ago
ra, importar cerca de 300 milhões da quota de 400 mi
lhões de dólares estabelecida pelo Banco Central para a 
Zona Franca." 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla, fazendo soar a 
campainha.) - O tempo do nobre orador está encerra
do. 

O SR. MÁRIO MAIA - Peço a tolerância da Mesa 
para que o nobre Senador Fábio Lucena possa concluir 
o seu aparte e para que eu conclua o meu discurso. 

O sr. Fábio Lucena - Como não haverá tempo de 
concluir a leitura, farei em outra oportunidade. Apenas 
para positivar e para constatar a veracidade dos fatos 
que V. Ex~ denuncia e que, lamentavelmente, aqui, vozes 
amazônica:i"da maior respeitabilidade e da maior respon
sabilidade teimam em-contestar- solidarizo-me com o 
lúcido, dramático e cruel pronunciamento de Y. Ex~, 
nobre representante do Estado do Acre. 

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

O SR. MÁRIO MAIA - Um momento, Excelência. 
Permita-me que responda ao aparte do nobre Senador 
Fábio Lucena. 
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Nobre Sen<tdor F.ibio Lm.:~;ma. agradeço o aparte de 
V. E:v.~ e incorporo-o· ao meu discurso. Deixo de 
comcnt;'t-lo. falendo considerações também históricas 
sobre a situação a que a Amuzônia sempre foi relegada 
pelos poderes centrais. dada a exigUidade de tempo de 
que disponho. 

Concedo o aparte ao nobrc_Scnador Aloysio Ch~'!'.!!~'----

O Sr. Aloysio Cbal'es- Não vou me alongar, -serei 
breve. A pena~; para dizer a_ S. Exf, nobre Senador Fábio 
Lucena, que não contestei absolutamente que a Zona 
Franca estivesse apre...-entando, ou encontrando dificul
dade.<; neste momento_. Em virtuçle _desta conjuntura 
econômico~financeira-QlfeUffãVCSSa o·País, suponho que 
sim, porque esta crise ê uma crise geral que atinge a to
dos_ os sctores da economia brasile_ira. Naquela oportuni
dade. a minha intervenção foi no sentido de ressaltar a 
obra que o Governo Federal tem realizado na Amazô
nia, _sobretudo no Esta.do_d_o Amazonas. M~nciçmei a 
(..Tiação da Zona franca, da SUFRAMA., o reequip~
mento e tLampliaçào do Porto de Manaus •. a construção 
do Aeroporto Internacional de Manaus, a Universidade 
do Amazonas, u ligação rodoviária em direção ao Terri
tório de Roraima,_ em direçào ao Acre e~ Poi-to.Velho, a 
trunSferênCta do cOmando Militar da. !>ede de.Beléni 
para Ma naus, a criação do Colégio Militar de Ma11aus, a 
ampli;:tçào das instalações da Força Aêrea Brasileira, que 
agora criou um Comando Regional autôpomo no Ama
zonas e, também, da Marinha de Guerra ijrasileira, além 
de dezenas de outr_os benefícios que fOram carreados à
quela região. Posso mesmo dizer, sem contestação, que a 
(.:idade de Ma naus foi uma gus_ mais b~nçficiadas pelo 
Governo Federal nestes últimos 20 anos. Fo.i nesses tei:
mos que coloquei a minha observação. Que há uma crise 
grave no momento que atinge inclusive a Zona Franca, a 
SUFRAMA, isso não contesto .. Que ê preciso manter a 
Zona Franca, fort;:liecê-la, vitalizá-la. estou inteiramente 
de ;:tcordo com e.~tajusta reivindicação dos amazonenses. 

O Sr. ErJéãs Faria - Permite V. Ex' U1!1_ aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - 0- aparte do nobre Líder 
Aloysio Chaves, cl.[!.fameote, é uma re.~osta ao aparte 
do nobr~_ Senador Fábio_ Lucena, por isso deixo de 
comentú-lo. Concedo o aparte ao nobre Senador Enéas 
Faria. 

O Sr. Fábio Lucena- Com um detalhe. Tudo que fõí 
relutado pelo Senador Aloysio Chaves, eu o fiz aqui já 
em mais de 10 discursos. São exatamente esses benefí
cios, são essas Conquistas <tdvindas do Governo Castello 
Br::meo que o atual Governei está de.<;tl'uindo _no Estado 
do Amazonas. 

O SR. MÁRIO MAIA- Com a tolerância da Mesa, 
pt..oço. dada a importância do discurso, nobre Sr. Presi
dente. que me conced.a mais tempo, para que eu dê o 
ap<trte ao nobre Senador Enéas Faria. 

O Sr. Enéas Farias- Senador Mário Maia, sei que 
lhe csc;:L<;seia o tempo, não quero tomar-lhe os minutos 
derradeiros. 

O SR. MÁRIO MAIA- É muito importante o aparte 
de V, E :v.~ porque muitos conterrâneos de V. Ex• Oo Esta
do do Purantí, estão nesta situação crucial que estam9s 
descrt..-vendo <\qui. 

O Sr. Enéas Faria - 1:: por isso que me atrevo a 
aparteú-lo, eminente Senador. Quero refórc;;ar a dei"!Ú~
cia de V. Ex~ e trazer o teste.munho de técnicos, de estu
diosos, de funcionários do Governo, do meu _Estado -
que acompanh:mdo o trabalho de assentamento de cen
tenas, quem sabe, milhares de paranaenses tangidos para 
o Estado do Acre- voltam ao Paraná alarmados, apa-
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v orados <!té. com a situação em que vivem os nossos con
terrâneos. Tem razão V. Ex' na denúncia que faz. Tenho, 
c cm tempo oportuno trarei a c.'tta Câsa, Os dados, Qs ele
mentos. os estudos levantados pelos compar:heiros do 
EstwJo Pmanú com rehtção ao verd<tdeiro morticínio 
que sc·est(t fazendo no Estado de V. Ex~. nãO só _com os 
acreanos. mas com brasileiros dc todos os quadrantes. 
que foram para lú lcv;;tdos. O Estado do P<lranú, emimi
ncntc Senador, de terras tão férteis, atingido pelns dis
tnn.;õcs deste modelo, viu, de um lado, as suas terras 
inundad~IS c <~[agudas c, de outro lado, uma concen_
trar.;ào vjolcnta da propriedade rural, fazendo com que o 
homem sem terra, sem trabalho, sem oportunidade, sem 
expcctativu de vidu, fosse procurar novas fronteiras para 
poder sobreviver. Foi bater no Acre e lá e.<;tá morrendo. 
cstú sofrendo_ e pamnaenses e brasileirOs- tantos, estão 
baqueando di<mte do que l{t está ocorrendo. Para não 
roubar mais o tempo de V. Ex• comprometo-me, emi
nente Senl:ldur, ~~ volt<tr a esta Casa, porque_ a denúncia 
que V. Ex• faz é muito grave, com dados rilàis concretos 
a respeito dessa situ::~ção. Muito obrig~do. 

O SR. MÁRIO MAIA - Realmeflte, é Omito grave, 
nobre Senadoc. ESpero que as nossas _vozes -:-_a minha e 
as- d()s nobres npai'femite.,<;- ultrapassem os muros des-
sas pU:redes e cheguem aoS ouvidos do Senh.or Presidente 
da Repúblic:1, do Sr. Danilo Venturini, Ministro Ex
traordin(trio para Assuntos Fundiários e do Sr. Paulo 
Yokota -, qúe é o Presidente d_o INCRA. Para mostrar 
o que os própriOs técnicos do INCRA falam -:: aqui, 
quero. por uma questão de justiça, ressalvar a responsa
bilidade e isenção que têm os Coordenadores do INCRA 

~ d() Estado do Acre, o ex-Coordenador, o general Fer-
n-ando Moreno· Maia e o atual coordenador Coronel 
Marnc Paiva e Silva: eles são apenas os receptores dessas 
-populm;ões, fazem .. o que podem no fim da linha; Leio o 
que diz o Coronel Marne: 

Desafio 
O chefe da Coordenadoria Especial da Amazônia 

Ociderital (CEAO/INCRA), coronel Marne Paiva e 
Silva, ex-comandante do 7~ BEC (Batalhão de Enge
nharin e cons-truções) sediado em Cruz~iros, tenta 
amenizar o sofrimento dos recém-chegados do 
Centr_o-Sul. 

Ao INCRA- disse o coronel -cabe~ assentamen
to, " distribuição das terras. O responsável pelos outros 
scrvi<;os é o Estado. Ocorre que o Acre está isolado, e é 
pubre, o que não é novidade para ninguéffi. -Estou mã.n-
tendo contato com as autoridades estaduais para resol

-vermos juntos esses problemas terrível que esta gente·e..~: 
tá vivendo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Todo mundo sabe a esta Casa é conhecedora do pau-. 
perismo em que se encontram todos os Estados da Fede
raç.:ío. O nosso Estado, o Acre, infelizmente, encontra-se 
entre os mais pobres, e, ao passar de TerritóriO para Es
tado. não foi bafej;:tdo com ~ cornucópia. interesseira e 
eleitoreira do poder central que vemos acontecer recerlte

·mene no mais novo Estado da Federação, nosso vizinho 
da Amazônia Ocidental. 

Como re.o;posta às noss<!S preocupações, o Dr. Paulo 
~-Y-okota, com a frieza glacial dos tecnocratas enca!õtela
- dos em luxuosos gabinetes nesta Capital, ponderou que 

"o pioneirismo ê isso mesmo. Vejam bem, Srs. Senado
res. Chamamos a atenção do nobre Líder do Governo 
paw a resposta do Sr. Paulo Yokota às COfl§~d~rações 
_que nós fizemos. Ele disse: .. Não, Senador, o. pioneiris
mo é .isso_ mesmo. 

Mortes acontecem, Não cabe ao I_~CRA dar asSistên~ 
óa às populações por ele mãnipuladas", afirmando ser 
dever do INCRA "cuidar simplesmente do problema 
fundiário, isto é demarcar as glebas e entregar ao "parce-
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kiw." Um duplo crime contra a segurança social de nos
sos patrkios e..;,tá sendo cometido: trabalhadores urba
Jws conJ experiências completamente _diversas da atual 
úcstinada pelo INCRA, como metalúrgicos, bancários, 
pedreiros, carpinteiros. comerciúrios, industriários c ou
tras ~:utcg_l)i'ias prolís:~olonais jil qualificadas, estão sendo 
deg_rcduUos na Amazónia, como se esta fosse a solução 
para diminuir a grave tensão social que o desemprego 
r..n-sr..'Cnte vem causando no.'l principaí.~ centros indus
tri~tL~ d_o País. ()_ segundo crime é largar ao completo 
atwndmw as fq_mílias que são levadas_ a essas paragens 
longínquas e pcra elas completamente desconhecidas, 
quase que misteriosas. 

Oru. Sr. Presidente e Srs. Senadores, temos certeza de 
t,UEe. <\(1 chegarem ~o Brl_lsil, os ancestrais do Sr. Paulo 
Y okota não foram tr~1tados como meros pioneiros, os 
quais no· seu entender; hão qüe sacrificar vidas para se 
estabelecerem n.a _nova terra, com a esperança de ser o 
ab_risCl dCrwdciro de onde haveria de tirar o sustento 
para ·si e ·os seus descendentes-. 

JH que haver um grande responsável por esse genocí
dio hediondo. Sr. Presidente. E quem seria esse grande 
responsável'! O Sr. Pa_ulo Yokotu, presidente do IN
CRA'! Ou seria o Ministro Danilo Venturíni, encarrega
d(l que é do MiniStério Extraordiilário para Assuntos 
F~ndiáriós e Secretário-Gei'al do Conselho de Segurança 

·NacioOal'! Ou, ainda. srs. Senadores, o responsável seria 
~)Senhor Presidente da República, o General João Bap
tista de Figueiredo que encarna o poder executivo da 
Nação? Não. Sr. Presidente. Não cremos, Sr. President~ 
porque sena muito cruel acreditar que homens como os 
generais Danilo Venturini e João Baptista Figueiredo 
não tivessem entranhas. Não, Sr. Pre"sidente; nào âe
mos, p~1rque militares honrados, ilustres e patriotas que 
são . .licríam incapazes de compactuar com os crimes que 
ora deim:ncia_mos a tod:.t a Nãção brasileira, da tribuna 
desta auguSta C.asa. Cremos, sim, Sr. Presidente, na im
perícia, na negligência e na imprudência, principalmente 
m1 iniprudênciu de insensíveis tecnocratas encarregados 

. ..de e[abur;tr e executar o canhestro conceito de Segurança 
Nacional através da manipulaç_ão da política fundiâ'ria, 
levada a efeito pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Ref~)rm~L-~f!_r~!:Et~INCRA. 

Esperamos que com estas denúncias, o Sc;:nhor Pr.esi
úcntc João f'_igueiredo mande suspender imediatamente 
iodo 1.) nuXci- migratório dirigido ao Estado do Acre, sob 
a responsabilidade do INCRA, ou crie, urgentemente, 
_t.'Ondições materiais efetivas, dotando o Estado dos re
cursos indispensáveis às ações básicas de saúde, mora~ 

_ d.i\t..educaç_fw e .t.r~portes necessários à manutenção da 
vida humana, com o mínimo de dignidade. 

Essa é ;;1 advertência que ora fazemos ao Senhor Presi
d~nie.JOãO -B~ptista FigUeiredo, em forma de denúncia à 
Nação brasileínt, nesta tarde. Se Sua Excelência não. ou~ 
vir o- nõsso apelo dramático, Se não ouvir as conside
rações que ilcabamos de fazer através da tribuna do Se
nado da RepúOlicil, com todo o pesar, seremos obrigado 
a voltar a esta tribuna para então responsabilizar direta
mente o Senhor Presidente da República pelo genocídio 
que está acontecendo, no nosso Estado do Acre, contra 
o::; nol'isos patrfcios que estão sendo levados como gado e 
despejados nos adentrados das matas acrianas, sem a 
miníma assistência e consideração dos poderes constituí
'd-Qs desta República. É muito grave, Sr. Presidente, a de-
núncia que oi~ faZemos da tribuna do Senado da Re
púbHC..\, porque são patrícios que estão morrendo nas 
selvas acrianas. Já denunciamos esse genocídio aqui des
ta· ti-íbuila, e esperamos que não seja necessário voltar
mos aqui para faiermos a mes-ma denúncia à Nação bra
sileira, Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui
to bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Líder Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dO
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: - -

Na semana passada, realizou-se na Câmara dos Depu
tados uma importante reunião em que se debateu o 
problema do parlamentarismo no Pais. 

Quero incorporar, hoje, aos Anais do Senado, algu
mas considerações a respeito, formulada pelo professor 
universitário Carlos Alberto Direito, advogaOo _e_ 

membro do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Ja
neiro, e publicadas no Jornal do Brasil. Acentua S. Ex': 

Ernest Hambloch, cônsul inglês no Brasil, foi ex
pulso por ter escrito a obra Sua Majestade, o Presi
dr:me do Brasil. Neste pequeno livro, no reduzido 
Capítulo IV, ele fez uma análise" da trãdiçào do cau
dilho. "o sucessor latino-americano do velho caci
que espanhol". Retira-se da leitura duãs lições im
portantes: I•) "a forina presidencialista de governo 
foi o resultado lógicO ·dei domínio arbitráriO doS __ _ 
caudilhos, em forma constitucioriãl"; 2•) ••o sistelna 
presidencial de governo em todos os países que o 
adotaram foi sinônimo de agitação; derramamento 
de sangue, tirania e víolén"ta oposição à iirania". Na 
base desse raciocínio, deduzido com tanta concisão, 
Hambloch nüo hesita em acrescentai que tais "as
pectos da política latinci-ami=ricãíla exercem co"rlsr
derúvel influência no govérno republicano brasilei
ro. pois. ao ado ta r o regime presidencialista-em sua 
e()nstituiçào republicana, O Brasil tornõll-se um her
deiro colateral da tradiÇào caudilhesca''. 

Nos executivos monistas, a figura do Presidente 
da República é imperial. Na América Latina Velhã 
de guerra, impregnada de sua origem ibérica, a ima
turidude da cultum políticri leva o presidencialismo 
a freqüentes decaídas autoritárias~ -

Quem transita com leve.bagagem na hist6fia-do 
Brasil. sabe perfeitamente que nós- começamos a 
nossa vida independente sob o impacto do atrito 
constitucional. O monarca e a constituinte, desde 
cedo,_ não_ se deram bem. Daí para frente, as coisas 
não rorum muito direrentes. Só houve tempero s-a
boroso. quando o detendor do poder administrou o 
disscns() com excelsa competência política, asSim o 
caso do Presidente Juscelino Kubitschek de Olivei
ra. 

Essa "tentação totalitária" que o regime presí
dcnci<t!ista por de vezes provoca precisa ser Supera
d:J. Pt>r isso é bom pensolr com maior Seriedade no 
possível encaminhamento de uma reforma constitu
cional desaguando no p:lrlamcntarismo. 

Rc:-;susdlando Lassalc. o consenso por essa via 
implk:a a necessidade dt.t melhor ajustar os fatores 
reais de poder. 

As v;,ml<.Lgens oferecidas pelo regime parlameiitar 
são muihl g:nmdcs. A Chefia do Estado seria um 
ponto de convergência institllcíOnal, assegurando 
estabilidade tl frúgil estrutura constitucional brasi
leira. Nela estariam concentradas as competências 
relativas I1 segurança nacio_nal, nó sempre vulnerá
vel na n~1ssa história republicúna. E, sobretudo, a 
pcrmunência da democracia estaria melhor-garan-ti
da. nu medida cm que o, Chefe de E.~tado poderia 
l'unt:i<mar como úrhilr"íO privilegiado na defes_a de 
ordem (no :-;cntido de Rommen, isto é, ordem entre 
ser(.,«; nu . .-ion:Lis. livres: esforço moral contínuo das 
autoridades c dos súdittls. ordem necessária para a 
n::alinn;:'lll dll fim do homem) e da prática dcmocrá
tiça." 

Continua o Professor Carlos Alberto Direito: 

A Chefia do Governo, representativa do quadro 
partidário~ levaria necessariamente à possibilidade 
de disciplina-r -o Oíssenso -na transição e abriria es

~ ·paço p<tra uma~ alternância não catastrófica no 
exercício do po-der. 

o-conserisO nasceria sem fórceps, eis qUee da es~ 
sência do_ parlamentarismo na tradição _latina o 
acordo das bancadas, a formação de governos e 
coalizão, o -e:ntendimento entre as diversas forças 
põlíticas. 

Pode~parecer um sonhO shakesperea~~ esSa pai
-sagem. São muitas 3s exigência-s aos agentes incum
bidos de acertar o pa_sso do Pais com .o seu destino. 

, Assim,_ o desar.inarne_nto dqs espíritos, a extinção 
dos preconceitos, a humildade. a tolerância, o bom 
senso, o- equilíbrio emocional. Exigiria deles, sobre
tudo,_ a capacidade de dar importância aos interlo
cutores, independentemente de sua cor política, 
ach;J.do_s todos e cada um vocacionados para reali
zar um.a _obra patriótica comum, e não meramente 
pessoal. Mas, sonho ou Qão, porque parece excep
c;_ional nãO deve deiXar -de ser tentado: Nã máxima 
do_ ve!ho Hipócrates: .. Remédios extremos são 
apropriados para doenças ex!remas". 

f:. claro que se não deve pensar o parlam~ntaris
mo apenas como uma sarda temporáfia: Deve-se 
petisá-lo ComO _aliernatiya históriCa para a realidade 
brasileira. E. niais ainda, deve ser adotado coa:n os 
nossospãdrões. E. nesSe sentido, vâri~s aspectos de 

~SUã-i:"st!=Utura devem ser examinadOs sem obediência 
obrigatória a modelos de _outros países. 

Bta'lição, Sr. Presidente; Se faz opOrtuna neste mo
mento em que tantos debates surgem no panorama polí-

- tico. 
- AprõVeitando esta oportunidade, recordo que a expe

riência de 1961 não deve ser lavada à conta para consti
- _tu ir demérito ao parlamentarismo. Foi uma solução ar

ranjada para evitar um grave conflito que decorreria da 
renúncia do Presidente Jãnio QuadroS. - ----- -

Se fosse possível a um parlamento votar tranqüila
mente __ uma lei ou uma reforma constitucional instituindo 
o parlamentarismo, num largo debate de todas as cor
rentes políticas, certamente que esse sistema perduraria. 

Estou certo de que, mesmo com os erros qlie o caracte
rizaram, e someilfe assim foi possível aprová-lo, mesmo 
com os erros que caracterizaram o Ato adicional de 
1961, teria vigorado até 1965, se o Presidente João Gou
Iart não tivesse reclamado, e exigido, e lutado pela ante
cipação do plebiscito. 

Estou certo de que a Nação terá ainda oportunidade 
de examinar as emendas parlamentaristas que existem no 
Congresso Nacional e, vencendo resistências naturais, 
corrigindo aqui e melhorando ali, se restabelecerá no 
Brasil aquele sistema que durante tantos anos deu tran
qUilidade ao império brasileiro. 

Sr. Presidente, ao encerrar estas breves considerações, 
tratarei de outro assunto, aproveitando a oportunidade e 
para nào ocupar o tempo destinado a outros oradores. 
Duas palavras apenas. 

A Universidade Federal da Sabia acaba de prestar jus
t-a homenagem ao maior civilista deste País, ao lhe confe
rir a Medalha de Ouro c considerá-lo seu Professor 
E mérito, aos 73 anos. Trata~se- do Professor Orlando 
Gomes, sem dúvida umã figura exponencial do Direito 
Civil, do Direito do Trabalho, em todas as atividades 
ju-rídi~as--deste País, e autor do primeiro Projeio de Códi
go Civil, enviado ao exame do Congresso Nacional em 
I 961 e retirado abruptamente, pelo temor das inovações 
que nele se continham. Estou certo de que essas ino
vaÇões figurarão já no novo projeto. ~ntão, se ver-se-á 
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que, com o decorrer do tempo, a figura c a obra de Or~ 
lando Gomes serão cada vez mais aceitas e aplaudidas 
neste País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON !PDS- ES. Pronuncia o,.;. 
guínte discurso.)- Sr. -Presidente, Srs. Senadores: 

-oepol:s de 20 anos de-ativfdades parlamentar, registro, 
pela primeira vez. com a a1ma em festa, o aniversário na
talício de um eminente colega, que completa amanhã 63 
anos de idade, o admirável Senador Nilo Coelho, Presi
dente do Senado Federal e do Congresso Nacional. 

Desta vez, ele, que é a própria imagem da alegria de vi
ver, não· poderã receber os braços da sua legião de ami
gos e admiradores, por se encontrar internado no Insti
tuto .do Coração-dO flospital das Clínicas de São Paulo, 
ai"nda proibido d~ receber Visitas. NeSte dia. evoco, corn 
a_ maior emoç-do, a fulgurante carreira deste notável ho
mem público, que foi· deputado estadual, Secretário ôa 
Fazenda, Deputado Federal em quatro Legislaturas, 
Governador do seu Estado de Pernambuco e,,que estã 
exercendo, desde 1979, ~om singular brilho, mandato de 
Senadoi: 

O Sr. Nelsoii Carneirõ :.._Permite-me V. Ex• um apar~ 
te'? 

O SR. JOÃO CALMON- Com muita honra, nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. NelSon Carneiro --Acredito e certamente outros 
Senadores apartearão V. Ex•- acredito que V. Ex' tra~ 
duz neste momentO o pensamento de todos os íntegran~ 
tes desta Casa, de todos que conhecem a carreira política 
de Nilo CoeJho e de quantos rogam a Deus gelo seu bre~ 
ve e completo restabelecimento. Acredito ainda seja este 
um pensamento generalizado de toda a classe política e 
de quantos o conhecem e, por que o conhecem, o admi~ 
mm. 

O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V. Ex• o seu 
aparte, que é mais um testemunho sôbre esta extraordi
nária figura de brasileiro, de patriota e de líder que é o 
Senador Nilo Coelho. 

O Sr. José Fragelli- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer ouço 
V. Ex', nobre Senador José Fragelli. 

O Sr. José Fragelli - Respondendo, neste instante 
pela Liderança da Bancada do PMDB nesta Casa, 
associo-me às palavras de V. Ex', prestando também a 
nossa homenagem ao eminente Presidente Nilo Coelho. 
Nós fazemos isSo pela estim_a_ pessoal, pela admiração 
que todos temos por esse Senador e companheiro de tan
tas lutas. Também terminamos com o nosso voto para 
que S. Ex' tenhã pronto restabelecimento e possa vir 
para o nosso convívio no se-nado Federal, dirigindo com 
eficiência. com capacidade, com altanaria o alto cargo 
que a nossa confiança nele depositou. 

O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado, nobre 
Senador José Fragelli. As suas palavras, como Líder do 
PMDB, demonstram, realmente, que Nilo Coelho é uma 
figura suprapartidâria, unanimemente aclamada por to
das as correntes do pensamento político do SenU:ôO fe
deral. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 
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O SR. JOÃO CALMON -Com muito prazer, emi
nente Senador Roberto Suturnino. 

O Sr. Roberto Satumino- Nobre Senador João Cl.!-1~ 
mon, quero, também, em nome do PDT, aderir, e aderir 
de coração e de mente, à homenagem que V. Ex• presta a 
este nosso ilustre colega que preside a nossa instituição e 
que recentemente deu manifestações dignas de um repre
sentante do povo brasíleiro, de um representante do seu 
Estado no Senado Federal. Quc_ro, por isso, nõbrC Sena
dor, também deixar registrada não só a minha palavra de 
lamento, pelo fato de não estar S. Ex~ aqui, em nosso 
convívio, nos dias de hoje, como também enviar, Júnta
mcnte como os votos de V. Ex'. os nossos, de um resta
belecimentO completo-e tão breve quanto possível e o 
nosso desejo de vê-lO novarncntC a pfeif(fif- a- mais alta _ 
tribuna deste Parlamento, com suas características de 
homem independente, de homem lúcido, de homem bra
vo, enfim, de todas estas qualidades que fazem com que 
nossa admiração, a admira_çãO de todos.nó.s e.steja, n.estc 
momento, voltada para S. Ex~. a secundar_ e a r_efor_çar a 
homenagem que V. Ex~. muito justumente, presta-ite.~te
dia. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex~ um aparte 
nobre Senador? 

O SR. JOÃO CAl.MON ..:::.-Depois de ouvir os pro
nunciamentos dos nobres Líderes do PM_DB, do PTB e 
do PDT, tenho o prazer e a honra de dar a palavra ao 
Líder em exercício do nosso Partido, o PDS, o nobre Se
nador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Tálora- Emin·ente Senador, V. Ex~ 
ne.'ile momento, est01,,u~erto, fala _c::_m_oome do seu parti
do, fala cem nome do Senado, fala em nome ~.o C911gres-_ 
so, na homenagem que esta figura ad1;1sta_ de sertanejo 
rústico que, graças à sua_ lntelig_ência, à sua pertinácia s-e 
transformou num campeão de indústria e num campeão 
da dcmoc_r;,~çi:,t que é Nilo Coelho, e.<itá a receber neste 
momento. Dias atrás; no mes_mo hospital em que S. Ex• 
internado estava, sentimos o mesmo espírito indomável 
que presidia as suas atitudes, mesmo quando preso a um 
leito, ainda n@ ~iabia__s_e_&.L!bmetido ou não seria a ope
ração cirúrgica. ·seU pc-nsamerito, embora_ proibido ele 
pelos médicos, voltado estava para o Parlamento que ele 
tanto dignificava, para a sua terra, pura o Bmsil que ele 
tanto ama, Esse o nosso depoimento. 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex', 
nobre Senador Virgílio Távora. Graças a Deus, não pils
sou de um susto também a possibilidade de vermos o 
Víc-e-lídcr do PDS, o itreprccnsíVel Senador Virgílio Tá
vora, também fazendo estágio no Instituto do Coração. 
Felizmente, graças ao 'São Francisco do Canindé, qtie é 
um santo milagroso, ele aí está, em plena forma, desem
penhando, como sempre~ de maneira-primorosa, as suas 
funções de Vice-lider, 

A Srt Iris Célia - V. Ex' me concede um aparte'? 

o·sR. JOÃO CALMO.N- COm muito prazer, coO
cedo o aparte à nobre Senadora I ris Célia. 

A Sr• Iris Célia - Acho lindo que, quando nós atra
vessamos momentos um tanto tumultuados, e todos nós 
com eles preocupados, tenhamos um momento de enlevo 
e de alegria para comemorar um aniversãrio. E o aniver~ 
sário de uma pessoa que nos é tão cara, tão querida, exa
tamente pelo valor que tem, por ter demonstrado uma 
capacidade incrível de liderar e de comandar. Eu queria, 
neste momento, fazer minhas as palavras de um pensa
dor umericano, para dedi.câdQ_ao nosso eminente Presi
dente,_ Senador Nilo Coelho: Senador, conte o seu jardim 
pelas flores e não pelas folhas que caem; conte as suas 
noites pelas ltizes e nãci-pelas horas es~uras; conte os seus 
dias pelas horas alegres e_ não pelas horas tristes. E, com 

rnuita alegria, neste seu aniversário, conte a sua, jdade pe
los amigos e não pelos anos. Muito obrigada. 

O SR. JOÃO CALMON - Realmente, nesta home
nagem uo nosso querido Presidente não poderia faltar o 
toque feminino e o rpque poético dados pela nossa queri
da representante do Estado do Acre. 

O Sr. Lourhal Baptista - V. Ex~ me concede um 
aparte'? 

O _SR._,J()__Ã_O _ CALMON -_Com praze~, Se~ ado r 
LOurivai-Baptista. 

O Sr. Lourival B-ap-tista - Eminente Senador JoãO 
Calmon, di!!icjo incorporar ao notávd discurso de V. Ex~ 
as ~pressões -de minha irrestrita solidariedade às cari
nhosas e justus manifestações de respeito, apreço e ami
zade de todos os Senadores_que enalteceram o digno, co
rujoso e eminente Presidente Nilo Coelho pelo transcur
so dO Seu 63\> illiiVersáríO. Ainlgó e-companheiro dõ Se
nador Nilo Coe:lho desde quarldo, juntos, estudãvamos 
nu tradicional_ Faculdade de Medicina da. Bahia, faço 
questão de acentuar como atributo básico da personali
dade do Presidente do Congresso Nacional, a par de 
uma admirável cupacidade política e cultural, a reconhe
çida e desassombrada verticalidade de suas convicções e 
do seu posiciona~~nto. É uma vocudõ excepcional de 
r.::stadista, íntegro e cõmbativo, sempre a serviço dos il]te
rcsses do seu querido Pernambuco~ que governou com 
exemplar eficiência- e do Brasil. Nilo Coelhq con~jitui, 
na verdade_, um ~1utêotico patrimônio nacional de probi
dade, civismo e bravura, que vem honrando o Poder Le
gislativo._comÇJ seu Presidente, totalmente engajaQ_o na 
lula pelo se:u maior p~cstí~i.o e apriinoram~nto r~nc~õnal. 

Senado-r iõj"ô Calffion, feliCito V. Ex~,_pela sU_a.feliz 
inici<liivu ao P~omovcr CSta- h61nênagem Uá eminente Se
ou dor. Ni'lo Coe!ho, que túdõs desejamos Ver entre nós, 
rronta e d_~finitivamente recuperado. O CongreSso Na-
cional c o Brasil precisu~ de Nilo Coelho. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador lourival 
Baptis(a, V. Ex~ conseguiu, em magistrais pinceladas, 
pintar um_ magnífico reúato do nosso Presidente. 
Agradeço-lhe sua preciosa colaboração. 

Prossigo, Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Nesta Casa. que ele tanto dignifica, foi Vice
Pr~idente <:ntre 1979 e 81, Líder do Governo entre 1981 
e 1982 e, a partir do corrente ano, é o nosso dinâmico e 
wmbativo Presidente. 

Tive o privilégio de ser colega de Nilo Coelho, pela 
primeira vez, na Câmara dos Deputados, entre 1962 e 
1966, quando participamos juntos do Grupo Revolucio
nário do Partido_ Socíal Democrático, do velho PSD de 
saudÕsu-memória;·q~~ tanto falta faz à vida pública bra
sileira. 

Ainda é ~edo para se proceder a uma análise mais pro
funda da atuação de Nilo CQelho no Senado, primeira
mente como Líder do Governo e depois como Presiden
te. Entretanto, eu destacaria o seu papel de Líder da 
Maioria, que jamais abriu mão dos deveres para com sua 
consciência, inclusive no famoso episódio do Riocentro. 
Naquela oportunidade, adotou máscula e altiva posição 
de independência, que deixou espantados os que não co
nheciam, em toda a sua plenitude, a bravura cívica do 
Representante do Estado de Pernambucp, 
-Pouco depois, Nilo Coelho foi escolhido por todos nós 

para a Presidência do Senado, não como candidato im
posto pelo Palácio do Planalto, mas pelo consenso dos 
seus pt~res de todos os Partidos: Ele só tem um compro
misso, um solene e sagrado comrromisso: se-r-fiel ao 

. mandato que lhe conferimos como Chefe desta Casa e do 
Poder Legislativo. E este, Nilo o está cumprindo de ma
neira exemplar, irrepreensível, impecável. 

Evoco, neste momento, a sua ira sagrada numa recen
te reunião, a portas fechadas, da_ Bancada do PDS nQ S.~ 
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nado, quando enfatizou, mais uma vez, com sua elo
qUência que assumia características de tempestade, a sua 
atitud~ de- independência, desafiando quaisquer p-res
sões, Para garuntír, em toda a sua plenitude, o relevantís
simo papel do Poder legislativo. Não exagero uo afir
mar que lamento não ter sido feito o registro taquigrâfi
cd" dessa primorosa página de oratória parlamentur, dig
na de figurar em qualquer antologia. 

No mês passado, Nilo novamente se agigantou ao_s__ 
olhos dos seuS pares e da Nação no episódio da rejciÇã"o 
do Dcc.rcto.-lei n~ 2.045, quando, imune a todas as pres
sões, escreveu uma das mais belas e mais empolgantes 
pfiginas da História do Poder Legislutivo. No seu flame
jante discurso de improviso no encerramento daquela 
histórica s_cssào. Nilo CoelhO exclamou: "Sou Presidente 

-dó Coniresso Nacional e não do PDS." 
Provavelmente, as avassaladoras emoções daquele cpi~ 

;ódio Contribuir:irn (xiia o acidente circulatório de que 
ele foi acometido dias depois e que provocou seu interna
nlCflfi.Yfllitn hospital, primeiramente em Brasília e depois 
em São Paulo. 
-- Óesdc c_ntãõ, urriã ininterrupta romaria de amigos e de 
a-dtTiiiadores tem ~csfilUdo pelo seu apartamento de con
valescente. MUriu' "fereza, stia-·aditi.irável esposa e inspi
radora, a todos recebe com sua fidalguia, lamentando a 
côliiiiíuaç"tio ct"a ·pr-oibi-ção de visitas. 

De.'>te plenário- do Senado, onde tantas vezes se agi
gantou -<l pCrson<.~lfdade do aniversariante de amanhã, 
formulo os meus ardente.'i v_otos, que são de todu Casa, 
de Pfonto c integrar reStabelecimento do nosso notável 
Presidente e Líder, cujo cérebro e cujo coração estão mo
bilizados para continuurem na fascinante luta em favor 
da ·consolidaÇão dÜ regime democrático em riOsso País. 
-(Muito bem! Pahnãs.) 

-_ O"SR~-PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Srs.Senado
res; Sr. Senador João Calmon, a Mesa pede permissão a 
V. Ex~ para acoplar algumas considerações ao discurso 
que V. Ex~ faz cm homcnugem a este homem maravilho
so, este homem que digni_licu, através das suas atitudes, o 
Parlamento brasileiro. O eminente Senador Nilo Coelho 
é . .a_expressão viva da dem_o~,:rucia nesta Casa. Nós, que 
temos acoffipanhado, dia e noite, a fase do seu restabele
cimento, devemos declarar que nas nossas orações: temos 
pedido pela sua saúde. Nilo deixa, nesta Casa, na sua au
sencia temporária, uma lacuna muito grande, dificilmen
te preenchível_ por qualquer um de nós. 

Associando-me a essas manifestações, envio ao aniver
sariante querido, não só a manifestação da nossa amiza
de, nUo só o reconhecimento do seu valor pe.c;soal, mas 
também uma r_ogati_va que me sai do cora·.;;ão, para que 
Deus Todo Poderoso o faça voltar, o quanto antes, a este 
Parlamento. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal~ Gal vão M:Odist()- Marco Maciei

Guilherme Palmeira - João Lúcio - Alfn::do Campos 
- Marcelo Míranda e Oetavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 281, DE 1983. 

Dá novií redaCiio ao art. 5~" da Lei n9 6.045, de 15 
de maio de 1974. 

O Cõngresso Nacional decreta: 

Art. }I' O art. 5"', da Lei nl' 6.045, de IS de maio de 
1974, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 51' O Banco Central do Brasil será admi
nistrado por um Presidente e seis Diretores, nomea
dos pelo Presidente da República, após aprovação 
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do Senado Federal, escolhidos entre brasileiros de 
ilibada reputação e notória capacidade em assuntos 
econôniico-firianc"eii'Os, sendo demissíVei~ "ad nU
tum." 

Art. 21' Esta Lei entrará em vigor nã. -data de sua 
publicação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Criado pela Lei nl' 4.595, de 31 de dezemb-ro de 1964, o 
Banco Central do Brasil tem como atribuição, cumprir e 
fazer cumprir disposições referentes à política monetária 
nacional. 

Reconhecendo a necessidade de o Congresso influir 
cada vez mais diretamente nas decisões económicas do
País, a nomeação do Presidente e dos Diretores do Ban
co Central pelo Presidente da República, deve continuar 
acontecendo, mas, após aprovação dos nomes pelo Sena
do Federal. 

A bem da verdade, o Congresso Nacional tem ficado à 
margem dos grandes assuntos, em virtude dos impedi
mentos que lhe são impostos pela Constituição em vigocr. 
Apesar de tudo, depois de 20 anos de pafcialidadejUrídi
ca, já está bastante avançado o processo que exige sobre
tudo o respeito aos poderes constituídos. Assim, enquan
to não se efetiva a tão des.ejada Assembléia N8.dõna-l 
Constituinte, Que formuJai'â a noVa Constituição, cabe 
aos parlamentares no Congresso apresentar propostas 
capazes de vencer os obstáculos e diminuir o vazio cria
do entre os poderes, pelo regime que edituu a Carta de 
1967. 

O Superpoder do Executivo, conseguido mediante o 
esvaziamento do Legislativo e do Judiciário, comprome
teu seriamente as bases instituCionais do_ País. A ordem 
jurídica desmoralizou-se e, em seu lugar, surgiu o im
pério do arbítrio e da injustiça. Inega-velrilente, todas as 
atividades do País sofreram e continuam sofrendo dire
tamente os efeitos dos atas do Poder Executivo. GoVer- -
nar através de sucessivos decretos, é a prova maior do 
abuso jurídico que vem sendo cometido pelo Governo 
contra a sociedade. 

Acostumado poctanto a não dividir atribuições e mui
to menos a se submeter a controles institucionais, o Esta
do procura a todo custo resistir às exigências Sociais de 
mudança, através de casuísmos. Procura dessa maneira, 
manter à distâricia as interferências e, com Isto· afasta o 
Legislativo do verdadeiro paPel que tem a desempenhar 
em um regime de plenitude democrática: 

Em resposta ao autoritarismo ainda vigente cabe por
tanto defender a participação do Poder Legislativo J:las 
discussões, na fiscalização, no controle e na apresen
tação de sugestões, que contribuam para que o País, a 
política, a economia e a sociedade, sejam regidas por 
princípios maiS legítimos e mais justos. -

O projeto que apresentamos é assim ·um passo a mais 
para contribuir na elaboração de tudo isto que preten
dem os verdadeiros construtores de uma nova ordem 
jurídica para o País. - -- - --

O que não pode existir ei_ll uma democracia,_ é a on_ipo
tência do Executivo em detrimento da fraqueza, -da dis
moralização e da insignificância do Legislativo e do Ju
diciário. 

J:: indiscutivelrriente justo e correto qUe o àeriãdo' Fe
deral disponha da faculdade de aprovar os nomes dos di
rigentes do Banco Central que são norileados pelo Presi
dente da República. 

Sala das Sessões, 11' de novembro de 1_983. -Henrique 
Santillo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI NO 6.045, DE 15 DE MAIO DE 1974 

-Altera a constituição e~a competência dÕ -Con
selho Monetário Nacional e dá outras providências. 

Art. 51' O BailCÓ Centra) do Brasil serâ -administrado 
por um Presidente e cinco Diretores, nOmeados pelo Pre
sidente da República, escolhidos entre brasileiros de ili
bada reputação e notória capacidade em assuntos 
econômico-financeiros, sendo demissíveí~--i-'ad nutum". 

(Às Comissões de Constituição e JuStiça e de Ser
viço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
que vem de ser lido será publicado e remetido às comis~ 
sões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação cuja leitura será feita pelo 
Sr. 1~'-Secretârio. 

_E lida a seguinte 

São Paulo, 31 de outubro de 1983. 
Senhor Presidente: 
NOs termos do art. 43, alínea a, do Regimento Inter

no. c0mun1cci a V. Ex• que me ausentarei" do País a partir 
desta data atê 7 de novembro próximo para partiCipar 
como convidado da reunião da OECD a reali~ar-Se em 
Paris. 

Sem mais, cordialmente.- Fernando Hedrique Cardo~ 

O SR.-PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidêll: 
cia rrc-a- i:: lente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

uem 1: 

PROJETO DE. LEI DA CÂMARA No 158, DE 
1983 

(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimen
to Interno) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n~' 158, de 1983 (n~' 12(83, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Se
CretafiR Cio Tribunal Regional Eleitoral do Esfãdo 
de Mato Grosso, e dá outras providências, tendo 

--·~AR:ECERES FAVORÁVEIS, sob n's 933 e 
934, de 1983, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria 

que, nos termos do inciso II, letra b, do art. 322 do Regi
mento Interno, depende, para sua aprovação, do voto fa
vorável da maioria da composição da Casa, devendo a 
votação ser feíta pelo prOcesso nominaL 

__ Te_':'~l.?- havida, entretanto, acordo entre as Lideranças, 
a matéría será submetida ao Plenário pelo processo sim
bólico. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

-Aprovado o projeto em primeiro turno, e decorrido o 
interstício regimental de 48 horas previsto no art. 108, § 
31', da Constitufção, o pfojefo será incluído em Ordem do 
Dia para apreciação em segundo turno. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 158, DE 1983 
(N9 12/83, na Casa de oiigem) 

Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Gros
so, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 9 Ficam críàdoS, no QUUdro Permanente da 

Secretaria d.o.Tribunal Regiorial Eleitoral do Estado de 
Mato Grosso, os cargos constantes do Anexo a esta lei. 

Parágrafo único. Para OS cargos de que trata este ar~ 
tígo, só se nomearão servidores cujos deveres, direitos e 
vantagens sej_nm os definidos em estatuto próprio, na 
forma do art. 109 da Constituição Federal. 

Art. 29 As despesas decorrentes do disposto nesta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso 
ou de outras para esse fim destinadas. 

Art. 3~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
~ção. 

Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário. 

\:'-.1:\() 
\;\r!. l'' da LC'1 nQ . de d..: U.: 19/'l J 

TR!Rt·r-.;,.\1. RHiJO;..:\l ! LI I TOR \I DO ! Sl·\DO 
PI ~1:\ lO (;iltl."i~l) 

t ,\H( .o~ l 10 \I>U"i 

(:Ut 'PO--\TI\'II~AIH·:S IH: .\PO!O .n Dit'L.\HJ()- Código TRf.-!\J-O:ZO-

Ti.-(.:nh:Ct JuJieiário 
T~-:niL·n Jt~>Jid:'uio 

\u\ili;tr Judin:írio 
/\U:'i.il1ar Judic_iário 

·\tC'nJentc Judi1.:1ário 
AtcntlL·ntC' Judidl1rio A 

t 1idigo 

'IRE·:\Hl2! 
TRI:··\J-021 

I H I .. \J-023 
TRI ·.\J-023 

'fKr.-AJ·Üh 
TRh\J-025 

Rcfer~nc-ia 

!'OS-!2 ,l 16 
:'-<S· 7 a J I 

N:-..1-:!:S a 31 
NM-:14 a 27 

NM·I9 .i 23 
1>-\1·1~ " 18 



5096 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

(;RI PO-Ol"IRAS ATI\'lllAUF.S UE ;>;!VEL SI I'FRIOR ~- C<idigo TRE,"S-900 

{ 'atq.:uri:t Fundnmll ,. Rcf:-rCnda 

i\ .I Ri:-NS-924 NS- .<i u ll 

('urt.:o" Cah·~oria tundonul c Cla~~e Código flefc;Cncia 

!'~~'IÚdJ Jt> (\)01,\hiliJ:H\e B TRE-~M-1!)..12 N~1-~4 ' 29 

! ~\ tH~\l J.: ContothiliJotJc A l'Rl·-~t-.1-l\J42 N1\'l-lT a 23 

<;Rl'PO-SUH'H,:OS -HE TRA;'tliSPORIT <)FI('iAL J.: PORTARI.o\- Cóôi~o TRE-TP-1200 

Cargo.., C~tl'j.:oria Fundonal e Cl~5~ 

·\J:!<-'nt~.: de Plmariu n 
:\1;-~':11tc Jc P~ntJ.ri:l .•\ 

~\,lhni-.t:.t Ofkial 
f'..hll1Hi~t.1 Ofidal A 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) -Item 2: 

Discussão, em turno único~ do Projeto de Lei da 
Câmara n~" 96, de _1981 (_n~" l.542/79,_na Casa de oriw 
gem), que dá nova redação ao art. 12 da Lei n~" 

6.019, de 3 dejaneiro_de 1974, qu~ '~dispõe sobre o 
trabalho temporário nas empresas urbanas", tendo 

PARECERES, sob n9s 773 e 774, de 1983, das 
Comissões: 

- de Legislação Social, favorável, com voto ven
cido do Senador Moacyr Dalla; e 

- de Economia, contrário. 

Em discussão o projeto, em turno único. (P~usa.) _ 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação o projeto. - -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como se acham. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

S o seguinte o projeto rejeirado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N9 96, de 1981 

(N~" 1.542/79, na Casa de origem) 
Dá nova redação ao art. I2da Lei nl"6,019, de 3 de 

janeiro de 1974, que udispõe sobre o trabalho tempo
rário nas empresas urbanas". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 12 da Lei n~" 6.019, de 3 dejaneir9de 

1974, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12_, __ São assegurados ao trabalhador temw 
porârio os seguintes direitQ$; 

a) contrato de trabalho regulado pelas normas 
da Consolidação das Leis do Trabalho; 

b) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de 
acordo com a Lei n~" 5J07~ de 13 de setembro de 
1966; 

c) remuneração equivalente à percebida pelos 
empregados de mesma categoría da empresa toma
dora ou cliente garantida, em qualquer hlpótese, a 
percepção do salârio mínimo regional." 

Código ReferCr.dn 

TRI·.•TP-1."!01 ~~[~- 6 ' lO 
~IU.-TP-120~ NM- i " 5 

1 Rl;·TP-1:::01 NM- 9 a 13 
lRE-TP·I~o-J :--.1:0.·1· J a 

ArL 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nv 98, de 1981 (n~" I .624/79, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 899 da Con
solidação das Leis _do Trabalho, aprovada p-elo 
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n'759, de 1983, 
da Comissãõ-
_ _- de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nào havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. -senadores que o aprovam petmaneçam como 

estão. -(Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

t o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N~ 98, DE 1981 

(N~" 1.624/79, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 899 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprolada pelo Decreto-lei n~" 
5.452, de 19 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' O art. 899 da Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-lei nv 5.452, de 19 de maio 
de 1943, passa a viger acrescido da seguinte disposição: 

"'Arl. 899. 

§ 79 Se a condenada for massa falida, esta só 
poderá recorrer mediante prévio depósito do valor 
integral da condenaçãO, observando-se, -quanto as 
custas, o disposto no§ 41' do art. 789." 

Art. 2~" Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
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Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESlQ.ENTE (Moacyr Da}_la) - Item 4: 

Discus_são,_em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~" I~, de 1982 (n9 2.289/79, na Casa de 
origem), que estabelece normas punitivas para re
primir o preconceito de raça ou de cor, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n'772, de 1983, 
da COmissão 

;="" de Con_s~tuiçào e Ju~tiça. 

Em dis_cussão. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores soliéitando a pãlavra, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como se encontram. (Pausa.) 
Reje.itado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

l o seguinte o projeto rejeitado: 

.PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~" 147, de 1982 

(N~" 2.289/79, na Casa de origem) 

EstabeleCe normas punitivas para reprimir o pre
concei!o d~ raça ou de cor. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11' A autoridade policial que tomar conhecimen

to de infraçãô pOr preconceito de raça Ou de cor promow 
yerâ instauração de inquérito, no prazo máximo de 24 
(virite e quatrci) horas, sob pena de responsabilidade. 

Art. 29 Constitui contravenção penal, punid~:~ nos 
termos desta lei, a ocorrência dos atas, que resultem de 
preconceito de raça ou de cor, nela enumerados. 

Parágrafo único. _Será considerado agente da contra· 
venção o diretor, gerente ou responsável pelo estabeleci· 
menta. 

Art. J9 Recusar a alguém hospedagem em hotel, pen
são, estalagem ou estabetecimento_da mesma finalidade, 
por preconceito de raça ou de cor. 

Pena: prisão simples de um a dois anos e multa de Cr$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros): 

Art_. 49 _ ~ecus~r a venda de mercadorias em lojas de 
g_!l~'ll!_er gênero ou o atendimento de clientes em restatiw 
rantes, bares, confeitarias e locais semelhantes, libertos 
ao público, por preconceito de raça ou de cor. 

Pena: prisão simples de selS -meses a um iino e rimha de 
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). 

Art. 59 ~mpedir a entrada em estabelecimento públi
CO dê _diverSõés oU eSporte, bem como_em salões de bar· 
bearia ou cabelereiros, por preconceito de raça ou de 
cor. 

Periá: prisão SimPles de Seis meses a um ano e multa de 
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). 

Art. 6~ Recusar a inscrição de aluno em estabeleci· 
menta de ensino de qualquer curso ou grau, por precon
ceito de raça ou de cor. 

Pena: prisão simples de seis meses a um ano e multa de 
CrS 15.000,()9_(quinze mil cruzeiros). 
.. cE-4râgrafo único. Se se tratar de estabelecimento dfí· 
cial de ensino, a pena será a perda do cargo para o agen
te, desde que apurada sua responsabilidade em inquérito 
regular. 

Art. 711 Obstar o acesso de alguém a qualquer carg~ 
do funcionalismo público ou a serviço de qualquer ramo 
dãs Forças Armadas, por preconceito de raçª ou de cor. 

Pena: pt':rda do cargo, depOis de apurada a responsabi· 
!idade em inquérito regular, para o funcionário dirigente 
da repartição de que dependa a inscrição no concurso de 
habHitação dos candida.tos. 

Art. 89 Negar emprego ou trabalho a alguém em au· 
tarquia, empresa pública, sociedade de economia mista 
ou empresa privada, por preconceito de raça ou de cor. 
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Pena: prisão sírilples de um a do"is anos e multa de Cr$ 
20.000,00 (vinte Inil cruzcii'os), no caSo de e-mpresa pri
vada; perda do cargo para o responsável pela recusa, nos 
demais casos. -

Art. 9~' Incitar alguém ao ódio ou à discriminação, 
por preconceito de raça ou de cor. -

Pena: prisão simples de dois a seis anos. 
Art. 10. As multas previstãs ileSta lCi serão reajustá

veis na mesma proporção da variação nominal das Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN. 

Art. II. Nos casos de reinciOência havidos em esta
belecimentos particulares, deverá o juiz determinar a 
pena adicional de suspensão do funcionamento, por pra
zo não inferior a 5 -(cinco) meses. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua pubHM 
cação. 

Art. !3. Revogam-se as disposições em contrário, es
pecialmente a Lei n9 1.390, de 3 de julho de 1951. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Item 5: 

Discussão, em turno únicO (apreciação prelimi
nar dajuridicidade, nos termos do_art. 296 q_o Regi- _ 
mento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n.,. 96, 
de 1983 (n9 4.799/81, na Casa de origem), que modi
fica. disposições daT"ei n.,. 5.108, de 21 de setembro 
de 1966 .,....--Código Nacional de Trânsito, tendo 

PARECER, sob n9 771, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e JWitiça, pela "injuridicidade. 

Em discussão o projeto, quanto à juridicidade. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneÇã.rilSenta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 96, DE 1983 

(NY 4.799/81, na Casa de origem) 

Modifica disposições da Lei n9 5.108, de 21 de se
tembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l"' O art. 16 da Lei n9 5.108, de 21 de setembro 

de 1966, qm::. "institui o Código Nacional de Trânsito", 
passa a viger com a seguinte alteração: 

"Art. 16 

§ 5"' A velocidade dos veículos, se as condições 
técnicas das vias de trânsito rápido e das vias prefeM 
renciais o perniitirem, poderá atingir.até~ 100-kril 
(cem quilômetros) horários." 

Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 6: 

Discussão, em-primeirO tUrno (apreciação preli· 
minar da juridicidade, nos termos do art. 296 do Re
gimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~ 
103, de 1981, de autoria do Senador Franco Monto
ro, que assegura ao_ empregado substituto salário 
igual ao do substituído, tendo 

PARECER, sob n9 779, de 1983, __ da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

Em discussão o projeto, quanto à juridicidade. (Pau
sa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, decla
ro encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se acham. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Fábio Lucena- Peço verificação da votação, Sr. 
Presidente. 

-O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai-se pro
ceder à verificação solicitada: (Pil.usa.) 

A Presidência verifica a inexistência de quoruin em ple
nário. -
-Nos termos regimentais, irá suspender a sessão por al
_guns minutos e fará acionar as campainhas para convo
car ao plenário os Srs. Senadores que: se encontram em 
seus gabinetes. 

Está suspensa a sessão. 

-(Suspensa às /5 horas e 50 minutos a sessão é rea
berta às 16 horas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacy~ Dalla) ~Está reaber
ta a sessão. 

Persistindo a falta de quorum, a Presidência deixa de 
pr'?ceder à verificãção requerida pelo nobre Senador Fá
bio Lucena. 

A V_()t~;!ção da matéria fica adiada para a próxima ses
são ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Volta-se à 
lista dos oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Prçm_unci!l 
-o--~egointe discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 
--Ontem, desta tribuna, o eminente Senador Roberto 

-SaturninO, investido da autoridade que o caracteriza ao 
longo de toda sua vida pública e no Parlamento brasilei~ 
ro, fez um retrato -fiel a respeito da situação econômica e 
social do nosso País, concluindo por afirmar qu_e a eco
nomia e a própria sociedade brasileira estão sendo des-

- -tfilídas. Há pouco, o eminente Senador José Fragem 
afirmava que este País está em desagregaçãO. 

Os conceitos se intercalam e se complementam, Sr. 
Presidente, Srs. Si:ri:adores, porque ninguém tem idéia, já 
de que não eXístem pitons ou pitonisiis no Corigresso 
Nacional, dos rumos que aguardam o nosso País. Faz 
poucos dias, um dos jornais mais im.portarites de-sta Re
pública publicava um fato pitoresco acontecido na capi
tal da França, onde uma senhora, fazendo compras 
numa loja de luxo no centro de Paris, se identificou 
é6Jno br8.sileira e o vendedor lhe indagog,:. "Mas, como é 

- que a senhora tem dólares e o seu País não os tem?" Ela, 
evidentemente, não soube responder. 

O mais grave nisso tudo é que a situação de desfaçatez 
atingiu o cume de todas as cumeadas. Não é mais _poss(~ 
vel, Sr. Presidente, medir um apogeu nlais dilargad~ do 
qUe este que dimensiona: a caíás-trofib que tomou 'conta 
do nosso País. E vou provar ao Senado que tudo ê conse
qUência de um fato: o Ministro do Planejamento é louco! 
S. Ex• é quem se confessa. Aqui está a revista Exame, 
edição de 29 de agosto de 1979, com O Ministro Delfim 
Netto trajado de Superman na capa da revista, dando 
uma expressiva entreviSta a esta revi~ta da maior serieda
-de. Eis uma pergunta do repórter: 

"O câmbio, certamente,_cumprirá um papel im
portante na sua politica de exportação. Já se fala até 
em maxidesvalorização." 

Delfim Netto responde: 

- ·-''Isto não tem fundainento. O que se vai fã.zer é 
ajustar, um pouco mais de rapidez, se for neces
sário, mas maxidesvalorização, não. Só se eu fosse 
maluco!" 
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Palavras do Ministro Delfim Netto. 
Cinco meses depois, o mesmo Ministro, que disse que 

só haveria maxidesvalorização do cruzeiro se ele fosse 
maluco, cinco meses depois essa autoridade decreta a 
maxidesvalorização da moeda. 

Já circula em Minas Gerais, Sr. presidente, um dito 
_ chi~toso, popular. Aqueles que freqüentam o estâdio de 

futebol mineiro se perguntam: Qual a diferença entre o 
Atlético e os Ministros da área econômica? E a resposta: 
-Não há diferença, há semelhança: ambos querem aca
_bar com o cruzeiro. (Risos.) 

Isto parece engraçado e o é, mas é puro produto da sa
bedoria popular de onde promanam, Sr. Presidente, as 
fontes mais autênticas, mais legítimas de toda a sabedo
ria universaL ta famosa vox populi, voz Dei. Aquilo que 
o povo começa a conceber como sendo uma verdade, um 
fato verídico, irrefutável, ele, a partir do momento da 
concepção, evolui para as conclusões citado, aspeado na 
realidade dos fatos. 

Sirii, Sr. Presidente, um louco confesso; e pelo Código 
Civil são civilmente incapazes os loucos de todo o gêne
ro, dentre outros, um louco confesso declarado, um ma
luc_o._ É S. Ex•, o Ministro Delfim, quem se diz maluco, 
na hipótese de haver a maxidesvalorização; um m-aluco, 
civilmente incapaz, é quem está dirigindo o caos da desa
gregação da Pátria brasileira. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• permite um aparte? 

O SR.-FÁBIO LUCENA - Tenho muita honra de 
ouvir V. Ex•, nobre Senador. 

- -O Sr. Virgílio Távora- Número um, lamento não ter 
ouvido o discurso de V. Ex• desde o início devido a uma 
chamada interurbana ... 

_o SR. FÁBIO LUCENA- Em homenagem a V. Ex• 
poderei repetir, se assim for melhor. 

O Sr. Virgílio Távora- ... mas soube, por intermédio 
e- g-entileza do nossõ comum amigo, Sr. Senador João 
Calmon, das afirmativas de V. Ex•: Número 1: estranho 
muito -que seja um Ministro de Estado, aqui, chamado 
louco, maluco, e nome semelhante; quando muito, pode

mOs divergir da política que S. Exf executa. 

O SR. FÁBIO LUCENA- t porque V. Ex• confes
sou que não ouviu o meu discurso. 

O Sr. Virgílio Távora- Perdão. Eu, nesta parte daí, 
V. Ex• repet[U agora que S. Ex• tinha afirmado meses an
tes que não era maluco para fazer a maxidesvalori
zação ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -Não, nobre Senador. S. 
Ex• disse.:." ... mas, maxidesvalorização não. Só se eu fos
se maluco." 

O Sr. Virgílio Távora - E o que estamos dizendo 
aqui? É a afirmã.tíva de V. Ex•. Eminente Senador. V. 
Ex•, que tanto gosta de história e justamente de vez em 
quando estamos apreciando- erilbora -não concordan~ 
do com os conceitos de V. Ex•- a extensão de seus co
nhecimentos como Professor de História- não sei se V. 
Ex• sabe disto - a extensão dos conhecimentos ... 

O SR. fABIO LUCENA-- Mas é evidente, pois te
nho aprendido muito com V. Ex• 

O Sr. Virgílio Távora- ... de V. Ex• a respeito, mas 
vamo~ permitir-lhe repetir que, após - é um exemplo 
histórico - a Si::gunda Grande Guerra, quaf!do camba
leava a libra esterlina, o Chanceler do Tesouro inglês, 
Lord Arthur, se não estamos equivocados, interpelado 
na -câmara dos Comuns, se iria haver a desvalorização 
da libra esterlina respondeu que não. ••y. Ex• afirma isto 
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sob a sua palavra de honra'?" "Sim". Isso, numa sexta~ 
feira; segunda-feira, a_ libra esterlil').a fo-i -desvalorizada. 
Não pode V. Ex• conceber a época, os tempos de 22, 
tempos ainda de regras muito severas, no trato das ques
tões parlamentares. O temporãl se -desencadeou naquela 
Câmara e a afirmativa-que o· in1n·mo· que ele tinha era de 
desbriamento, falta de brio; como ia dar a sua palavra 
de honra anteontem, e havia procedido de maneira com
pletamente diferente? Ele disse ao. ilustre Líder da Opo
sição;_ "V. Ex• tem razão quando se zanga, quando me 
acusa, mas, eminente Líder, acima da palavra, acima da 
honra pessoal, estão os interesses da pãtria"- naquele 
caso os interesses da Inglaterra. Não passa na_cabeça de 
ninguém que vá uma autoridade financeira prõceaer a 
uma maxidesvalorização e aceita de público que irâ as
sim proceder. Eram essas as-explicações que, de coração 
aberto, daria a V. Ex• e talvez eu decaia no_ çpnceito de 
V. Ex•: eu procederia da mesmíssima maneira. 

O SR.. FÁBIO LUCENA- Em absoluto, nobre Sena- -
dor, ao contrário de V. Ex• aliás, ta'nto quanto V. Ex.• eu 
não tive a oportunidade de assistir à reuniã_o a que aludiu 
V. Ex•, mas ... 

O Sr. Virgílio Távora- Pelo amor de Deust Não diga 
que assistiu a uma retinião desta, porque assjm V._Exf
me torna macróbio. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu disse, tanto quanto V. 
Ex•, não tive a oportunidade de assisür a Uma reunião 
como essa. 

O Sr, Virgílio Távora- Mas isso é histórico. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas V. Ex• també~ não 
assistiu a umá outra reunião anteripr, do mesmo-pai-la
mento a que se referiu e vou descrevê-la: Quando Cham
berlain retornou de Berlim convencido de que Adolf H i-_ 
tler não pretendia desencadear a guerra mundial, ele foi 
contestado pelo líder da oposição, Convocado à Câmara 
dos Comuns, Sir Winston Churchil, após a invasão da 
Polônia, disse a ele; .. Go home!" Ele foi para casa. -

Isto retrata, Ex•, que o interesse da Nação deve condi
cionar a posição a ser adotada pelos homens públicos, e 
não ao contrário. Se um homem públíco faz uma afirma
tiva, para se contradizer, alegando posteriormente que o 
interesse da Nação exige procedimento di.._,erso, é porque 
ele não sabe qual é o interesse da Nação, senão ele não 
correria o risco d:;~.lçviandade de fazer uma afirmativa 
dessa natureza. 

O Sr. Virgfllo Távora- Voltemos ao exemplo históri
co? Lord Arthur continuou Chanceler do Tesouro da In
glaterra .. , 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• se refere ao mesmo 
Lord Arthur que disse. "que o poder corrompe?" 

O SR. Virgílio Távora - Exatamente, 

O SR. FÁBIO LUCENA- E quç "<.?poder ab_s?_lu~~o 
corrompe absolutamente?" 

O Sr. Virgílio Távora - Ferfeitamente. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Então V, Ex• está aplican
do Lord Arthur ao Brasil. 

O Sr. Virgílio Távora- Não estamos aplicando Lord 
Arthur ao Brasil. Estamos apenas aplicando o exemplo 
histórico; como essei'oderíarilos citar vários outros, mas 
esse é o mais significativo,- porque -sempre é apontado 
como aquele que mostra o drama de consciência, por 
que muitas vezes passa o homem público, quando tem 
que contrapor o interesse da Pátr'ia muitas vezes-à s'Ua 
imagem perante a História. 
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O SR. FÁBIO LUCENA- Exatamente, nobre líder 
Yirgílio Távo_ra, essa imagem perante a História é a que 
sobrevive. E vo_u recordar para V. Ext, que é Professor 
de História .. 

O Sr. Virgílio Távora - Fui professor. 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... e-ª recorda,ção não pas~ 
sa, não vem, senão de um mediador, de alguns tratados 
histórícos, e que procura aprender um pouco tendo sem~ 
pre em vista a lição de Emerson, que V. Ex' conhece 
muito bem, e que se encontra no prefâcio da história da 
Filosofia Política de Will Durand,: "Todo aquele que tem 
algo a me ensinar, será meu mestre." Por isso, V. Ex• é 
um dos meus mestres. 

"Para que patamar a inflação poderia cair? Em que 
prazo? "Pergunta a Revista ao Civilmente incapaz, por
que é louco o Ministro Delfim Netto, E ele responde: 

"O importante é engajar com um objetivo da in
flação, E há uma estratégia complicada de se admi
Õistrar para chegar até lá. Ela está apoiada no fato 
de que existe uma enorme capacídade ocíosa, 50% 
na indústria de bens de capital, 20% na de bens de 
cons_umo. Enquanto tentamos empurrar o produto, 
empurramos as importações, agravando o problema 
do balanço de pagamentos, Para que isso não ocor
ra, é preciso fazer um grande esforço exportador. 
Assim, a política de combate à inflação tem que se 
apoiar em dois vetares: a agricultura e as expor
tações." 

Qual foi a conseqüência? A inflação, que na época 
atingia 70% nos 12 meses acumulados, de setembroJ78 a 
agosto/79- data da posse do Ministro- hoje, está tri~ 
plicada. Logo, Sr. Presidente, duas hipóteses devem ser 
analisadas. Ou a agricultura, definida como patamares
sencial de combate à inflação, sofreu um processo de de
sagregação por parte do Governo Federal, ou as expor~ 
tacões, por não terem beneficiado os exportadores brasi
leiros, ou as duas coisas somadas, levaram o nosso País a 
esta catástrofe, 

\Leja, Sr. Presidente, o que publica a revista de grande 
circulação nos Estados Unidos da América a respeito de 
nosso pobre País. A tradução se contém no n"' 137, dare
vista Senhor: 

4 'Uma hipótese de arrepiar" "Adam Smith é o 
codinome de um consagrado ensaísta norte
americano.'' 

Quero chamar a atenção do Senado Federal para a ex
pressão .. codinome" usada pela revista norte-americana, 
poderia dizer -congnome, um nome suposto; mas não, 
diz.; ••codinome", porqu~ "codinome" é o nome que o ci~ 
dadão brasileiro tem no~ DOJ-_CODis ainda em vigor 
no nosso País, 

Veja:, Sr. Presidente, que até esta expressão já está sen
_do_ vertida para a língua inglesa, a título de blague, de es
cárnio, contra os malefícios que este Governo tem causa
do a este País: 

Adam Smith é o codinome de um consagrado en
saísta norte-americano, autor de uma meia dúzia de 
best-sellers que, como sugere a analogia com o clãs~ 
sico escritor inglês do século XVIII, versam sobre 
economia e finanças. Adam Smith é também jorna
lista, colaborador, entre outras publicações da revis
ta Esquare. 

E é na edição de outubro, de Esquare que Adam 
Smith dedica cerca de duas páginas a um assunto 
explosivo: o Brasil, "Por que o Brasil nos assusta?" 
- pergunta, de cara. Percebe, porém que o Brasil, 
na verdade, não assusta a ninguém por ali, com as 
notáveis eXceções do inglês Annthony Sampson, au
tor de The Money Lenders. livro que Smith Conside-

-~ -ra"extrãOfdinário, aCerca do sistema bancário mun
dial, e de si mesmo, Adam Smith. Ah, si~, ~le inclui 
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um outro: Walter Wriston, "aguerrido chefão do 
Citicorp, nosso aguerrido segundo banco, que em
prestou ao Brasil quantias Correspondentes ao seu 
capital e obtém ali 20% de seus lucros totais", 

A preocupação com o Brasí! se expressa num imagi
nário diálogo entre os três, que começa invariavelmente 
assim:_ "Será que o Brasil passará de quinta-feira? 
''_Qu_iota-feira, naturalmente, é uma data fictícia. Mas 
funciona como, digamos, um sinal de alarme. "Sabemos 
que o Brasil não pode pagar. Não pagou no último ve
.rào, Não está pagando agora. A novidade é que pode 
chegar a hora em que o Brasil há de querer não pagar." 

O artigo de Adam Smith passa a ser, daí para a frente, 
uma longa digressão em torno da possibilidade - que 
ele considera razoabiliss.íma - a de que o Brasil peça 
moratória. Tenta mostrar que, embora só Sampson, 
Wriston e ele próprio possam estar preocupados com is
so, nesse momento, os Estados Unidos em bloco de
veriam se procupar. Pois a moratória brasileira certa
mente puxaria o fto de outras- México, Argentina, Ve
nezuela .•. "Bilhões de dólares de débito", inquieta-se. 
"Um cartel dos devedores". 

Prossegue a conversa a três, para recairmos, Sr. Presi
dente, nesta incrível revelação que faz a mesma revista. 

Temos ouvído afirmar aqui, Srs. Senadores, inclusive 
de parte das lideranças do Governo, que apenas 400 ban
cos são credores do Brasil no exterior. 

O Ministro Delfim Netto, _daquela tribuna, o Ministro 
Ernane Galvéas, da mesma tribuna, os Líderes do PDS, 
enganados pelos ministros da área econômica, de suas 
tribunas, a repetirem ~-a repísarem que apenas cerca de 
400 bancos são credores do Brasil. 

O Sr. Virgílio Távora- Perdão Ex•, são LJAO bancos. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• exagera. 

O Sr. Virgílio Távora- Não exagero, não. Xeja as no
tas taquigrâficas, que é isso que afirmamos. Podemos es
tar enganados nos números, mas são 1.140 bancos, 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ê um dado novo, quedes
mente, que contesta os dados dos ministros, enunciados 
aqui no Senado Federal. 

O Sr. Virgnio Távora - A diferença está em -
permita-me explicar a V. ex• - que quando um banco 
maior está repassando um empréstimo, ora em uma con
ta ê considerado empréstimo como de um banco, ora da
queles bancos menores, bancos regionais, bancos peque
nos pelo qual foi repassada a operação. Vou repetir a 
esta Casa: com os dados possuídos, são Ll40 insti
tuições, em todo o mundo, que estão comprometidas 
com o Brasil- 1-1-4-0. 

6 SR. FÁBIO LUCENA- A informação de V, Ex• é 
muito preciosa, porque supera, em mui(o, a relação de 
bancos fornecida pela revista norte-americana. 

O Sr. Virgílio Távora- Isso não é a bíblia, 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ela menciona apenas 800 
bancos e os Ministros do Gov_erno ... 

O Sr. Virgílio Távora - I.l40 bancos. 

O SR. FABIO LUCENA- E os Ministros do Gover
no, a quem V. Ex• defende com tanto ardor, mencionam 
somente 400, 

Mas, vamos ao que interessa ... 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, ardor 
não, cumprimento do dever e convicção. 

O SR. FÁBIO LUCENA- 0 ardor, Ex•, é entusias
mo no cumprimento do dever, sabe V. Ex•. 

E:rnâne_ Galvêas prevê o caos, Delfim Netto delira -com 
a espiral inflacionâ~ia em 1979, Delfim netto assegurava 
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que a inflação em 198"0 decresceria para 37%. Ele asseguw 
rava. Depois de se ter intitulado maluco, ele assegurava à 
Nação brasileira que a inflação, no ano-de 1980, decres
ceria para menos de 40%: E o que se viU, Sr. Presidente, 
foi a inflação, já naquele ano, atingi[- Os limites bem pró
ximos dos três dígitos, dos quase 100%. HojC, ele delira 
com a espiral inflacionária. E o Governo Precisa aprova! 
algum decreto tributário salarial até o próximo dia 18 de 
novembro, sob pena de perder 36 bilhões de dólares, que 
estão negociados com a comunidade financeira iriterna
cional. 

A revista discrimina os 36 bilhões de dólares. 

O Sr. Virgílio Tiívo-ra - Ao pé da página, não é? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Está certa a infomiaÇão? 

O Sr. Virgflio Távora- Bem ao pé da página V. ex• 
pode ler a discriminação. - -

O SR. FÁBIO LUCENA - Já o farei. 

(*)OS US$ 36 milhões que estão em jogo podem 
ser assim detalhados: 

1) Dos bancos privados: 
-crédito comercial - USS 10 bilhões 
- linhas do interbancário - USS 6 bilhões 
-renovação automãtiCa da dívida que vence em 

1984- USS 5,5 bilhões 
-financiamentos a importações pelo Brasil jun-

to a organismos governamentais- USS 2,5 bilhões 
- dinheiro novo - USS 6,5 bilhões 

2) Do Clube de Pari~: USS 2 bilhões 
3) Do FMI: USS 3,5 bilhões 

Como o eminente Líder Virgílio Tãvora mencionou, 
há pouco, o fim da Segunda Guerra Mundial, eu gosta
ria apenas de lembrar a V. Ex• que :ii. pós a Segundã Guer
ra Mundial foi concebido o Plano Marshall. E hoje, só 
os juros da dívida externa do Brasil, em um ano, s[Q su
periores a todo o Plano Marshall, que recuperou a Euro
pa devastada por aquela guerra. 

Isso é efeito da competência ou da loucura dos Minis
tros que S. Ex•, aqui, tanto louva. 

O Sr. Virgílio Távora- Há um equívoco, Ex•, não os 
louvamos. Apenas procuramos explicar suas ações. 

O SR. FÁBIO LUCENA - V. Ex• é uin literato. 

O Sf. Virgílio Távora - É a primefra vCz (rue ouço m-e 
chamarem de literato. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Um homem culto, hu
manístico por excelência. Pelo menos, já li peças escritas 
por V. Ex•, que são verdadeiros tratados literãrios, quer 
pelo estilo, quer pela forma. Não apenas em discursos 
mas, por exemplo, um tratado de literatura nuclear pro
duzido por V. Ex•, que é o relatório sobre o Acordo Nu
clear Brasil-Alemanha, composto ·em dois volumes. Lo~ 
go, V. Ex~ é um literato. E, como tal, deveconhecerDos
toiewski, com certeza. ConseqOentemente deve conhecer 
o episódio... --

0 Sr. Virgílio Távora- Lemos suas obras completas. 

O SR. FÁBIO LUCENA - ... onde ele afirma que 
existindo Deus, teria de existir" o demônio; e se o demô
nio não existisse seria necessãiió inventá-lO~ ]sso estã na 
Recordação da Casa dos Mortos. No meu entender, dian
te de fatos, Sr. Presidente, tão candentes, tão irrespondí
veis, se Delflm Netto não existisse, ser'ia necessário in~ 
ventar Delfim Netto, Nesse ponto, eu louvo, de minha 
parte, os conhecimentos literãrios de V. Ex• 

O Sr. Virgt1io Távora - Se Sõ forem esses aí, parece 
que estão muito restritOs. ·- - -

DIÁRIO O()_ CON()RESSO NACIONAL (Seção li) 

O SR. FÁBIO LUCENA- Vou prosseguir, Sr. Presi
dente: 

Dia 18 de novembro, o Fundo Monetãrio Inter
nacional (FMI) tem uma reunião no seu board para 
examinar o programa de austeridade económica dÕ 
Brasil. Se o Fundo aceitar as promessas do Governo 
brasileiro,_ abrindo o esperado sinal verde, o próprio 
FMI liberará os restantes USS 3,5 bilhões do finan

·ciamento ampliado. Na sua esteira, virão os USS 
3Q,5 bilhões prometidos pelos bancos privados e os 
USS 2 bilhões do Clube de Paris. Caso contrário, _o 
País será declarado em de fault, e estará inadimplen
te. 

Observe, Sr. Presidente, O grau de indepÚtdência a que 
as autoridades brasileiras conduziram nosso País, em re
lação não a oitocentos, mas a mil e cento e quarenta ban
cos privados estrangeiros, segundo informações do 
nobre Líder Virgílio Távora. Eis a que nosJevaram as 
autoridades económicas brasileiras: 

"Na sua esteira, virão os USS 30,5 bilhões pro
ni.etidos pelos bancos privados e os USS 2 bilhões
do Clube de Paris. 

Caso contrário, o País será declarado em default, 
e eStará fnadimplente. Em conseqüência, os carros e 
máquinà.s começarão a parar pOr falta de petróleo, e 
os navios transportando mercadorias brasileirãS se
rão embargados nos portos onde ancorarem. "Será 
o caos", sintetiza o ministro da Fazenda, Emane 
Gãlveas." 

Mas de quem é esse quadro? Quem produziu essas hi
póteses? As Oposições?! O Partido Democrático Social1! 
As Universidades?! Os Sindicatos?!_ A Igreja?! A Ordem 
dos Advogados?! O General Newton Cruz?! Não, Sr. 
Presidente! Esse quadro foi produzido pelo próprio Mi
nistro Delfim Netto. 

"Este _é o quadro, às vezes com tintas mais carre
gadas, que o ministro do Planejamento, Delfim Net~ 
to, anda pintarldo aos parlamentares com os quais 
tem falado nos últimos dias." 

Inclusive, evidentemente provavelmente, aliás, c.:om o 
nobre Senador Virgílio Távora: 

Embora não muito chegado a conchavas polítiw 
cos, Deiltin -toni.ou a si a tarefa de persuadir os de
putados e s_enadores do PDS a votarem favoravel.: 
mente ao "decretão", o controvertido 2.064. Delfim 
t~m gasto horas de seus prolongados dias de traba

_lho tentando convencer os relutantes e desconfiados 
membros do PDS. 

Repito: 
~·Tent~ndo convencer os relutantes e desconfia· 

dos membros do PDS que a limitação da massa sa
- larial do País em 80% do aumento geral de preços é 

a única fórmula aceitável pelos credoreS internacio
nais para continuarem financiando o Brasil." 

Sr. Presidente, não são as autoridades brasil~iras, não 
é o Pfesidente da República, nesta alturã, o principal res
ponsável por esta situação de vexame jamais vivida por 
esta Nação, ao longo da nossa História. Não é o Senhor 
Presidente da República, não é Sua Excelência o execu
tor das medidas de emergência; ainda que o fosse, seria 
pelo menos licito porque há um princípio em -Economia 
da maior validade e importância que se aprende nos tra
tados, quando, pelo menos, se freqiientam as escolas de 
ensino de ciênCias eCOnómicas: "Mais vale onde se deci
de do que aquele que decide". Mais vale que as decisões 
sejam tomadas dentro do Brasil, Sr. Presidente. Mais 
vale isto, apesar das conseqUências do que tenham de ser 
como estão Sento tomadas as decisões fora do Brasil, 
contraiüúnente aos interesses do nosso País. 
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Agora; Sr.- Prisiôente,_aqui está o "Madalena arrepen
dida ... Parece não ter oUvido a recomendação_de Cristo, 
a personagem bíblica para poder receber o. perdão do fi
lho de Deus, porque depois que ele perguntou, que ele 
ordenou que aquele que não tivesse pecados atirasse a 
primeira pedra, e como todos os que estavam apedrejan~ 
do a Magdala tinham pecados, e por isso ninguém mais 
lhe ~tirou pedras, disse-lhe Jesus: "Vai, -ffiulher, e não 
voltas a pecar". Ela foi e não mais pecou, e hoje é Santa. 
Mas, aqui, com o "Madalena arrependido" Mário Hen
rique Simonsen, isso não aconteceu. 

Vejam, Sr. Prt:sidente e Srs. Senadores, essas decla
rações lamuriosas mais parecidas com as lamúrias, com 
as cantilenas das carpideiras que se estão se preparando 
para acomPanhai- o enterro da Nação. Veja, Sr. Presi
dente, o choramingas, de agora, depois de ter disposto de 
todo o poder, de tanto poder quanto Delfim Netto -
poder que nenhuma autoridadejamais.teve neste País
vem, agora .. o Madalena arrependido" dizer o seguinte: 
", .. a voz imparcial do ex-Ministro Mário Henrique Sí
monsen, o qual, como se sabe, é Membro do Conselho 
de Administração do Citibank um dos nossos maiores 
credores, veio juritar-se ao coro dos descontentes". Des
contentes, Sr. Presidente, porque foi mi gestão do Minis
tro Mário Henrique Simonsen que mais se avolumaram 
as dívidas do Brasil para com aquela instituição financei
ra dos Estados U nidQs, 

No entanto, o Sr. Mário Henrique Simonsen é 
Membro do Conselho de Administração do Citibank. 
Restaria indagâr da LideranÇa do Partido Democrático 
Social, Se, deiüre esses 1.140 bancos credores do Brasil, 
hâ algum Ministro que seja membro do seu Conselho de 
Administração:-Em nome da honra nacional, vilipendia
da pelos ministros da área Económica, eu repto a Lide· 
rança do Partido Social Democrático, pelo respeito que 
esse Partido merece da Nação brasileira, que agora está 
sendo ofendida, massacrada, espezinhada e humilhada, 
repto, nobre Senador José Fragelli, repto, nobre Senador 
Roberto Saturnino, repto, nobre Senador Virgílio Tãvo~ 
ra, repto, nobre Senador João Calmon, a Liderança do 
Partido Social Democrático a apresentar ao Senado Fe
deral, diante desta grave denúncia, que através desta re~ 
vista faço inserir nos Anais do Senado da República do 
Brasil, repto a nos exibirem aqui certidão desses 1.140 
bancos em que se possa atestar que não haja nenhum mi
nistro brasileiro como membro de seus Conselhos Admi
nistrativos. 

Isto é muito grave! Isto é muito grave, Sr. Presidente, 
como é que no GoVerno Geisel, em que o processo de en# 
dividamento atingiu um escalonamento que não pôde 
mais ser contido e que hoje ameaça aprofundar a Nação 
num caos de insustentabilidade económica e social, 
como é que, Srs. Senadores, naquela altura o segundo 
maior credor do nosso País ünha, no Conselho de sua 
Administração, um MiniStrO do Governo do Presidente 
GeiSeT? -- -

Não, Srs. Senadores, isto tem que ser apurado ... 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, V. Ex• me 
permite um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... assim já é demais, Sr. 
Presidente ... 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente SenadOr, V. Ex• me 
permite um aparte, para que V. Ex• nãCI cometa uma in
justiça tão grande? 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... assim já é demais. Até 
esConderem o Relatório Saraiva, até esconderem contas 
cifradas, que a Imprensa não para de verberar, existentes 
na Suíça e que, segundo a mesma Imprensa, são manti
das por autoridades brasileiras, até aí, Sr. Presidente, até 
aí, digamos, esperemos, esperemos um pouco, porque 
podem Vír eleições diretas. -Esse regime pode cair pelo 
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voto popular, pode cair dentro da,_ lei e., através da lei~ es
ses criminosos podem ser confiados à J~~tiça comum, 
para lâ exercerem o seu direito de defesa e serem conde
nados na forma da lei. 

Mas, aqui, Sr. Presidente, isso não podemos tolerar. 

O Sr. Virgflio Távora- Eminente Senador,jã lhe pe
dimos o aparte, para dizer, com toda a calma, sem a ên- __ 
fase e a injustiç::~ clamorosfssi_ma qUe estâ V. Ex• come
tendo, neste momento, contra Mário Henrique Simon
sen, qu<: S. Ex.' não era membro da administração_do 
Conselho de Administração do Citibank, quando Minis
tro da Fazenda, quando Ministro Secretário de {>l~neja
mento da Presidência da República. Foi após deixar es
ses cargos, que S. Ex• tomou posse nesse cargo. Mais 
ainda, S~ Ex• era um dos maiores aÇio-nÍstas.do_ Banco~ 
Bozzano Simonsen. AnJes de assum,_ir o cargo de Minis~ 
tro da Fazenda, desfez-se da sua participação acionãrla 
nesse car_go._Quanto a V. Ex• solicitar da_Oposição e do 
Governo, e principalmente da liderança_ dQ Governo, 
como um repto, que vá receber certidões negativas __ de 
1.140 bancos, de que não haja nenhum ... 

O SR. FÁ-BIO LúCENA- Eii só queri.i-de 8ú0. V. 
Ex• é que alega que são 1.140: eu só queria de SOO: 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex• falou em número de 
Bancos dos quais o Brasil é devedor. Então, nós não po
deríamos dizer aqui Outro número, senão aquele que já 
expressamos tantas vezes em no~sos discursos. Quanto ~c 
isso, Senador Fábio Lucena, tenha paciência. Primeiro, 
V. Ex•, levado pela paixão politica, estâ ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Não posso ter mais pa
ciênci<l, nobre Senador Virgílio Távora. _ 

O Sr. Virgílio Távora- Ah! Mas precisa ter. Nós es
tamos tendo paciência ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- A Nação não pode mais 
ter paciência, Exelência 

O Sr. Virgílio T:ivora ---."'em ouvir V. Ex•. e ouvir 
com atenção. Por que V. Ex~ não tem, também, paciên• 
cia de nos ouvir? Tenha paciência. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não, não, a questão não é 
essa+ Ouvír V. Ex~, nós todos ouviremos atê o çair da 
noite-, até o raiar do dia. A questão não é essa. A qUestão 
é que a Nação não tem mais paciência para suportares
ses souf1és, esses tapas delicados, de uma escandalosa de
licadeza, que todos os dias o Governo lhe aplica no ros
to. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• está, nada mais nada 
menos, pedindo c_ertidão - vamos dizer - de todos os 
bancos. Para a Vice-tiderança do Governo, são 1. 140; V. 
Ex• pode ter outro número_. NãQ_ pode vir aqui solicitar 
uma certidão negativa do Conselho de AdminiStraçãO de 
I. 140 bancos ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - E por que não posso'? É 
meu dever! 

O Sr. Virgílio Távora - ... como se pudesse, da noite 
para o dia, apresentar _u_m dado desse. 

O SR. FÁBIO LUCENA- É meu dever; além de po
der, devo. 

O Sr. Virgílio Távora- O que V. Ex• pode é fazer um 
apelo ao Itamaraty para que nos dê a relação de t_o_dos os 
membros do COnselho de Administração de todos_~ses 
bancos. 

O Sr. José Fragelli- (Fora do microfone.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç1io II) 

_ O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador José Fra
gc:lli, para isso, existe o microfone. V. Ex~ pode, sim, soli
citar. Vamos transmitir ao Itamaraty o apelo feito desta 
tribuna, Apelo, aceitamos: não, repto, porque não temos 
como atender a esse chamamento de V. Ex~ de dar, de 
1.140 bancos, da noite para o dia, a composição dos seus 
Conselhos de Administração espalhados em todo mun
do. Mas, nós nos dirigiremos ao Itamaraty .. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, Exelência,. ninguém 
está falando aqui da noite para o dia. V. Ex•s teriam um 
prazo. Nós somos condescendentes. Qual é o prazo que 
V. Ex~ deseja? 

O Sr. Vi_rgílio Tâvora- O necessário, Senador. V. Ex~ 
sabe que devemos, da Oceania ao Canadá? 

O ·sR:-FABiõ LOt-ENA-- Sei, mãS evidentemente ... 

O Sr. Virgflio Távora- Passando pela África do Sul, 
passando pela Ásia'? 

- O SR. FÁBIO LUCENA- Vamos aproveitar a via
gem-do Sr. Presidente Figueiredo à África. Sua Excelên
cia pode trazer as certidões. 

-O Sr. Virgílio Távora- A infelicidade é qUe acho que 
Sua Excdência vai para os países que são nossos devedo
res. Mas, vamos fazer, voltando à solicitação de V. Ex~. 
vamos encaminhar ao Itamaraty o discurso de V. Ex' e a 
solicitação para que por intermédio das suas represen
tações. seja obtida, nesses diferentes países, a relação dos 
membros do Conselho_ de Adrnin_istração de todos esses 
bancos. E V. Ex', espero, com a _mesma veemência com 
qú-e veiO aqUr Pfontgar'ições que julga que não estão 
CiYtretas, também, tenha a hombridade que lhe reconhe
cemos de subír a esta tribuna, ai s[m, pãr"a ·rer todos os 
I. I 40 e ver se tem alguém da administração brasileira. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não os lerei daqui, mas 
le-los-ei em meu gabinete e, se houver algum Ministro, 
membro do Conselho de Administração, V. Ex•, com a 
hombridade que lhe é característica, vai arrancar este 
Ministro do seu gabinete pelas orelhas, de onde ele sairá 
com três sapatos: dois nos pés e um do pontapé que rece
Qerá_de V. Ex• 

O Sr. Virgílio Thora - Eminente Senador, aprecio 
muito essas atribuições de Titã que me dá, que a mim re
tribui, esquecendo-se V. E~' que, pelo menos, esses Mi
nistros devt:'m ter uma guarda de segurança para saírem, 
se exim-irem de tal vexame. Mas, ele não efer_ece vexame, 
porque digo a V. Ex' que, apenas para a satisfação e 
como respeito a esta Casa, encaminharemos isso ao Ita
maraty. Não passa na cabeça de V. Ex• que um Miiiistro 
de Estado vá pertencer ao Conselho de Administração 
de um banco, no exercício do seu mandato. 

O SR. FÁBIO LUCENA ~Não é na minha cabeça 
onde isso passa, é pela trágica realidade que está vivendo 
o nosso País. 

Aqui está o Sr. Simonsen, diz V. Ex•, depois que dei
xou o Ministério. 

O Sr. Virgílio Távora- Mas isso aí é público e no
tório. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não sei. Não sdt O que 
sei é que o Ministro do Sr. Geisel, do Presidente que fe
chou este Congresso .. 

O Sr. Virgmo Távora- Então, por ser Ministro de 
Estado, após deixar o mandato, estava proibido de ... 

O SR. FÁBIO LUCENA --Tudo que sei é que o Mi
nistro do Planejamento do Sr. General Geisel, o mesmo 
General que fechou este Parlamento e em cuja adminis-
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traçào o endividamento brasileiro atingiu índices assus
tadores. dando como resultante a atual soma de cerca de 
106 bilflões-de dólares. sei que este Ministro Mário Hen
rique SimOnSen ê, hoJe, membro do Conselho de Admi
nistração do City Bank 

Por isso, nobre Senador, é que sempre repito Augusto 
dos Anjos: -;-'Ha mais moral em torno de um escarro do 
que em torno da política econômica do atual Governo." 

Senador José Fragelli, eu teria muita honra em ouvir 
V. Ex•. 

O Sr. José Fragelli - Eu não ia dar, propriamente, 
um aparte. Ia só dizer que acho que é mais fácil obter 
1.149 çertidões negativ<~:s do que 1.140 empréstimos. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Tem toda a razão y. Ex' 

O Sr. Virgílio Tavora- Apenas, I .140 certidões nega
tivas estão sen-do pedidas para serem da noite para o dia 
apresentadas. Os 1.140 empréstimos vêm de dezenas e 
dezenas de anos. E alguns deles, como dissemos aqui, 
sub-rogados de outros bancos. Pequena. pequena dife
rença. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Pequena diferença! Pe
quena diferença, Sr. Presidente. Muito pequena a dife
rença! 
--Hoje, como complemento à rendição incondicional 

aos pés do FMI, rendição incondicional que nem o Ja
pão aceitou, porque exigiu que fosse mantido o seu Im
perador, como símbolo da unidade nacional, como com
plemento da rendição incondicional ao FMI, o Governo 
brasileiro_ decretou os novos níveis de salário míniffio 
para todo o Pais. O maior salário, inclusive, que vai vi
gorar no Distrito Federal, é de Cr$ 57.120,00. 

Ora, Sr. Presidente, isso é debaçhe~ Não há outra ex
pressão no vernáculo, por mais que se esvurme _a Pudr_e 
Vieira, pOr rriãis qUe se debru.ce sobre o Patrono do Se
nado, o Dr. Rui Barbosa, por mais que se procure, se 
busque, se perscrute, não há outra expressão para tradu
zir esse achínc:alhamento que o Governo hoje decretou 
contra os trabalhadores brasil.eiros: o salário mínimo de 
Cr$ 57.120,00. 

Observem para que dá esse salário, se uma família 
composta de pai, mãe e três fHhos, estou tirando por me
nos., uma família composta de 5 pessoas fosse se alimen
tar, sr:--Prúidei1te, com um-CafCzinho, pela manhã, e um 
pão sem manteiga, cada um, um cafezinho e um pão de 
sal, cada um, no almoço, ·e o mesmo c:Jfezinho, e o mes
mo pão sem manteiga no jantar, 5 pãezinhos, 5 cafezi
nhos, ao todo, 15 cafezinhos e 15 pães sem manteiga, du
rante o d·ia. só esse tipo de alimentação consome CrS 
49.100,00. O salário é de Cr$ 52.100,00. Se deduZirmos 
os 8% devidos à Previdência Social, esse salário; que o 
Govertro·que se rendeu ao FMI, que hipotecou a sobera
nia nacional a 1.140 bancos estrangeiros, esse salário, Sr. 
Presidente, não dá sequer -para u fumllia arcar corii ó tipo 
de alimentação que acabei de mencionar. E não bastasse, 
além de decretar um salário aviltante. um salário que 
atenta contra a condição humana da classe trabalhado
ra, o Governo ainda vai aprova·r, Ou tentar fazer aprovar 
pela Bancada do PDS, na Câmara dos Deputados, o 
Decreto-lei n<:> 2.065, essa Hidra de Lema, esse monstro 
abominável e inonimâvel, que representa a consolidação 
dos massacres aos valores de trabalho que estão em vigor 
neste l?aís, e que nao encontram freio, Sr. Presidente, de 
quem quer que seja, porque, ao primeiro víslumbre do 
Congresso Nacional, vêm exercer a sua prerrogativa 
constitucional de aprovar ou não decretos~leis. 

O Presidente _da República, que jurou fazer do Brasil 
uma demoCraci"a, faz a democracia da emergência, a de
rTióciáCía-dã ·cruz suástica, que invade a sede da Ordem 
dos Advogados do Brasif a pretexto de proteger o fun
cionamento do Congresso Nacional. Não, Sr. Presiden
te, a N aÇào não pode mais aceitar esse estado de acinte, 
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de falta de decoro. esse estado em que as autoridades de_ 
dcsvcstiram de todo o pundonor para com a Pátria e, 
.afrontando-u c humilhando-a, não nos dão nem sequer 
perspectivas de quando cesS<;trào essas hostilidades con
tra o povo brasileiro. 

Não. Sr. Prc..<;idcntc, a Nação não aceita esse deboche, 
esse achim:alhumcnto, a Nuçlio repugna cssc_cscúmio. Já 
se cscamcccu por demais deste País, c é preciso que o 
Congresso Nacional reaja, dizendo não às medidas de 
força. di:t:cndo não aos generais Newtõn Cruz, mas di
zendo sim a todos aqueles que estejam realmente com a 
intcnçlio de salvar a Pátria desse abismo cm que seus ui
gozes a fizeram afundar, sejam eles civis -ou milita"ics, a 
fim de restaurarmos n<..-stc País o poder civil, que é o po
der dos cidadãos, através, sobretudo; das eleições dirctàS 
para Presidente da República. 

Sr. Presidente. era o que cu tinha a dizer. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (M<tr~ins Filho)- Concedo u 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. (PauS<!.) 

S. Ex~ não e.~tf1 rrescntc. 
Concedo a pu lavra ao nobre Senador-José Lins. (Pau

sa.) 
S. Ex~ nl1o cstl1 presente. 
(\mccdo a palavra ao nobre Scnudor GUilherme Pal

meira. (Pausa.) 
S. Ex~ não está prc.~cnte. 
Concedo a pal:IYra <lO nobre Senador Nelson Carnei:

ro. 

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

i\ viu Outra, a de maior densidade de tráfego do Pais, 
unindo as du•ts muiores üreas metropolitanas c atenden
do. potencialmente, a mais de trinta milhões de usuúrios, 
dcveriu merecer, do DNER c do Ministério dos Trans
portes. u maior atenção, ademais pela sua imrortância 
cconômica, servindo aos no.-.sos maiores centros indus
triais c mercantis. 

Entretanto. uqucla rodovia estú segUindo a mesniu 
sorte dl! Lodo o sistema rodoviúrio federal, cujo desempe
nho. se a situar.;üo perdurar até janeiro, dilicult<trá, extre
mamente. o próprio escomnento d<t produçi'io rural, que 
Sl! promete abundamcnte. bL"m superior a deste ano. Ve
remos. então. o esforço produtivo do l::tvrador, que po
deria colaborar decisivameu_t..:. rara o aumento do nOsso 
supl!r:hit no halunço de pagamentos, cair por terra, fi
cando ele. perdidas as safras por falta de transporte, sem 
rendimento para pagar os empréstimos, com u!tos juros 
tomados este ano. 

i~ deprimente ver a Via Dutra csburacud<l. com os 
acostamentos cm péssimo estudo, sem úrvores. quebru
dm. quase todos os tdefones:de cmcrgénci<~, sem fundo~ 
naml!nl~l :L sinaliLaçi"lo. transformada. assim, numa das 
rodovias mais r~.:rigosas do Pais. principalmente nos tre
cho.'> da Baixada Fluminense c da região de Volta Re
donda e Barra Mansu. 

Uma coisa fundona nessa rodovia: o pedúgio. 
0:-. motoristas pagamm, na Via Outra, de janeiro use

tembro deste ano, um bilhão, setecentos c sclenta c tr~s 
m ilhôc:-. c. setenta c cinco mil cruzeiros, para trufegar por 
da. 

Os caminhoneims afirmam que andar nessa estrada é 
uma avcntum. não arenas pelos buracos existentes mas 
pnrquc se o vekulo enguiça não hCtu menor possibilida
dl.! de socorro, enquanto o motorh.tu corre o perigo de 
ser a:-.saltado, sem que apareça qualquer viatura da Poli
da Rodoviltriu. 

"Eit:s sú nos param para pedir dinheiro"- acusa um 
dl!sscs motorist<ts. 

lncxistindo fiscalização. é comum, entre o Trevo dUs 
t\.larg_aridas c o posto de pedúg_io, os motoristas de carros 
c ónihu:-. trafegarem pclu esquerda em alta velocidade. 
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Enqmmto isso, o DNER se prepara para colocar em 
prática o Programa de Atendimento ao Usuúrio de 
Transportes, esperando receber sugestões, que responde
r{! "numa sCúnaiúl..-Decerto, vai receber muitas críticas e 
reclamações, mas pode, desde logo, com a sim pie.~ leitura 
dos jornais paulista<; c fluminenses, cncontrur motivO 
para trubalhar todo o ano, corrigindo as deliciências da 
Via Outra. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
hcm!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo u 
palavra ao nobre Senador Enéas Faria. 

O SR. ENI!:AS FARIA (PM DB - PR. Pronuncia o 
_s-eguinte discurso.) --:- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos últimos di;.-ts de sctembt:o e começo _de outubro, 
estiveram reunidos em Curitibu Secretários de Estudo da 
Justça de diversos Estados brasileiros, com o fito de exa
minar problemas estruturais de suas pastas, assim tUm~ 
bém questões rc-ladonadas com a problemática- soCial e 
política cm suas jurisdições. 

Dos trabalhos realizados e dos debutes que se sucede
ram, dois documentos uvultam e merecem dcs.taque, não 

---só pela profundidade dos temás abordados como pela 
natureza das conclus.õcs resultantes do exame percucien
le l!Om que foram tratadas as questões nele.'> versados. 

_No primeiro. que focaliza o problema penitenciário 
atualmentc enfrentado em todo o País, os Secretários de 

- -Justiç:.l sugerem uma série de providências, que vão des
dl! a implantur.;ão c aprimoramento da Assistência Judi
ciltriu nos Estados, como órgão autônomo; ao tratamen
to humano dos internos; à criação de e.<>colas pura prepa
ra-ção do ressoai penitenciúrio:· à-- ri'gôrosa fiScãlizução, 
po-r ·p-arte do pessoal penitenciário, do tempo legal de 
cxcçução das penas; à sindicalização dos intCrnos. 
assegurando-lhes direitos prcvidcnciários: à participação 
da çomunidade na reintegração do interno à sociedade: 
até~~ luta pela ediçlto de Lei Orgünica Nacional que cs
tru(ure a As.sistência Judiciúria. 

No outro. os Secrctúrios da Justiça subscreveram -u-m 
documento. intitulado "Carta do Parunã", em que abor
dam os grandes problemas nacionais que, di reta ou indi
n:tamcntc, afetam sua atuaçào nos respectivos Estados. 

Nele, dcmonstmndo agud<l visão das repercussões, ne
gativas. u maioriu, que tais questões trazem ao convívio 
soda! hurmônico, os Sccretúrios da Justiça fazem verda
deira prolissão de fé. democrútiea c de confiança no futu
ro dl> Brasil, postulando medidas e providências efctivu
llll!ntc L':.tpuzcs de provocar modifkaçõe.~ fundamentais 
no rcludonamcnto Estado-Cidadão, como conditio sine 
qua para que o.-; ~acriffóos do presente representem con
tribuição vft!ida para melhores dias no futuro. 

Pela oportunidade, utualidade e dimensão dos concei-
1\lS ali Cxpcndidos~-fáúmo-s dele parte in-tegran-te deste 
pronunçiamcnto. a lím de que conste de nossos Anuis, 
para C:útmc de quantos se interessarem, no futUro, pelo 
conhccimcnto dtl realid<ide da quadra aluai. 

Tc!ll de o seguinte teor: 

"CARTA DO PARANÁ 

Os Sccrctúrios de Estado da Justiça do Acre, 
Amazonas, Espírito Santo, Goiús, Muto Grosso do 
Suf; Minas Gerais, Púá, Pafanú, RiO de Janeiro C 
São Paulo, reunidos cm c·uritibu, dentes du rcspon~ 
sabilidadc que enfrentam cm decorrência das 
funções politico~udministrativas que lhes são come
tidas ror ki. nesta hora de perplexidade em que se 
deb<l(e a Nação aviltada relu incompetência de uns, 
indiferença de muitos eu gun{mcia de outros tantos, 
levam 11 consciência cívica nacional o :.!pelo veemen
te. no sentido de çontar com o concurso de todos os 
brasileiros, para encontrarmos soluções condizentes 
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com os legítimos anseios de democracia com des_en
volvimento e justiç:l sociaL 

As eleições de Goveroos de Oposição ao sistema 
autoritúrio implantado no País a partir de t 964, 
apesar dos entraves impostos a obstaculizar a legíti
mu representação da vontade popular, representam 
um avanço significativo no processo de normali
zação Jtirídico-institucional em busca do pleno Esta
do_ ~e Direito. Não bastam, no entanto, para garan
tir uÕ _brasileiro pleno goro de direitos e E:arantias 
individuais, além de um padrão compatível com as 
exigências mínimas da dignidade humana. 

Os efeitos predatórios da crise brasileira 
desd~~r~m-~e~ _co~o é natural, cl!l todos os qua
dia'ilieS Cio Pak.Milhões de brasíleiros subnutridos, 
trabulh<!dores rurl.!i~_ sem terra, criaturas sem ~sco
las. sem assistência -dC qualquer espécie, enfrentam o 
desemprego, inflação incontrolável, a miséria, avio
l~neht indiscriminada, a crescente mortalidade in~ 
funtil, o constante aumento da criminalidade e de 
problemas sociais. 

Com a responsabilidade assumida e exercitada 
pelos subsl!ritorcs, no que tange ao zelo pela Justiça 
em seu amplo sentido comunitário, postulam a prio
rização de providências capazes de gerarem trans
formações de fundo da realidade social: 

Eleições di retas em todos os níveis- Presidência 
da República. Prefeituras das Capitais, áreas de se~ 
gurança nacional, estãncius hidromineruis; 

Revogação de todos os instrumentos de cxceção; 
Refoánufação da Lei de Segurança Nacional e 

da Lei de Imprensa, para que deixem de ser veículos 
de violações dos direitos e garantias do cidadão; 

-Apoio ao clamor nacional em favor da reforma 
tributúria, que restabeleça o princípio federativo e 
fortaleça os municípios, na formu proposta por Pre
feitos e Vereadores das mais diversas regiões do 
País. em recente marcha a Brusi!ia; 

Reforma agrária, _capm': de resgatar os parâme
tros mais elementares do homem do _campo, 
promovendo-lhe a estabilidade c propiciando o de
senvolvimento da produção agrícola, estendendo-se 
aos Estados o poder de des<1propriação da terra por 
interesse social: 

Garantia da liberdade no cxercicio da ativídade 
sindical, como exigência mínima de um regime de
mocrútico. 

Manifestam adesão ao diagnóstico de lavra dos 
advogados brasileiros, através da OAB, que con
cluiu pela ilcgalidude do acordo do Goverrlo brasi
leiro com o FMI, e afirmam a flagrante violação da 
soberania nacional. 

Impõem-se soluções estruturais, com alterações 
profundas no sistema concentrador de rendas e anti
nacional, para que se devolva a esperança o. milhOCs 
de brasileiros oprimidos pelos interesses e.<>trangei
ros que aviltam u economia interna, pura que se evi
tem os graves efeitos de uma convulsão, coril sinais 
iminentes de eclosão_~_ 

O regime de exccção imposto <lO povo brasileiro 
hú duas décadas insere-se como o grande responsá
vel pela crise econõmico-social que traumatiza a na
cionalidade brasileira. 

O modelo autoritário fracassou. 
O engajamento de todas as forças vivas da nacio

nalidade não pode tardar. A começar dos partidos 
políticos de Oposição, sindicatOs, igrejas, ABI, 
OA B, ussociações e uniõ~s populares, organizações 
estudantis, parlamentares. Executivos estaduais, 
municipais c todos os segmentos organizados da so
ciedade cívil. 

TodaS as questões políticas que envolvem oBra~ 
si! não devem ser_ resolvidas somente em gabinetes 
palacianos, mas ãtraYéS da participação decisiva de 
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todos os brasileiros. E.m nós, a consciência da neces~ 
s.id;.tde de reconquistM amplas franquias democrâti
ca.s~_justiça social efetiva, democracia substantiva, 
liberdade, nacionalismo, via Assembléia Nacional 
Constituinte, Enfim, o reencontro do Brasil com os 
brasileiros~ 

Curitiba, !I' de outubro_de 1983. ~Acre- Dr. 
Francisco Gonzaga Castro- Amuzonas- Dr. José 
Cardoso D~tra- Espírito &.into- Dr. Mário Alves 
Moreira- GoiCls- Dr. Antonio Francisco de AI~ 
meida Magalhães - Mato Grosso do Sul -.Dr. 
Juarez Marques Batista- Minas Gerais- Dr. Sil~ 
vio de Andrade Abreu Junior- Pará- Dr. ltair Sá 
da Silva- Paraná- Dr. Horácio Raccanello Filho 
- Rio de Janeiro- Dr. Vivaldo Vieira Barbosa
São Paulo- Dr. José Carlos Dias." 

Ent o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESJDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai -cncerrãfapresente 
sessão, designando para a sessão ordinária de quinta
feira a seguinte:-

ORDEM DO DIA 

(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento In
terno) 

Discussão, em segundo turno, do ProjC!o de Lei da 
Cflmara n~' 158, de 1983 (n~" 12/83, na Casa de Origem), 
que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, 
e dá outras providências, tendo-

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 933 c 934, do 
1983, das Comissões: 

- de Serviço Públicos Civil; e 
- de Finanças. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-
nado nl' 198, de 1979, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que disciplina o exercícío da profissão de detetive 
particular, tendo 

PARECERES, sob n•s287 a 289, de 1981 c913a 915, 
de 1983. das Comissões: 

- de Constituição e Justiça - I~' pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade, _e, no mérito, favorá
vel: 2'? pronunciamento: pela constitudonalidade ejuridi
cidade da Emenda de Plenário; 

-de Legislação Social - I~' prOnunciamento-: faVorá
vel: 21' pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; 

-de Educação e Cultura- li' pronunciamento: favo
rável; 2t? pronunciamento: favorável à Emenda de Plc
nClrio. 

3 

Votação, em primeirO turnO-\UPrCciação preliminar de 
juridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de lei do Senado n<? 103, de 1981, de-au
toria do Senador Franco Montara, que assegura ao em
pregado substituto salário igual ao substituído, tendo 

PARECER. sob nY 779, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

4 

Discussão, em turno-úniCO, do Projeto de Lei da Câ
mara nt? I, da 1981 (n<? 865(79, na Casa de origem), que 
assegura matrícula, nas escolas de qualquer nível, aos 
seTVidores que especifica, tendo 
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PARECERES, sob n•.>s 286, de 1981, 474 c 475. de 
191-;2, das Comissões: 
-de Educação e Cultura, J9 pronunciamento: favorá

vel ao Projeto, com Emenda n~" 1-CEC que representa: 29 
pronunciamento: favorável ü Emend<l n<? 2, de Plenário:_e _ 

-de Constituição e Justiça, f<.Lvorável ao Projeto e 
comrúrio üs Emendas n\'>s I, da Comissão de Educação e 
Cultura, e 2, de Plenário. 

5 

Discusslio, em turno único, do Projeto de" Lei -da CU
mura n~' 120, de 1983 (n9 366/83, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que esta
hdece prazo para pres:crição do direito de açào contra 
atos relativos a concursos para provimento de cargos e 
empregos na administração federal direta e nas autar
qUias federais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 907, de 1983, da 
Comissão 

- de Serviço Público Civil. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei da Câ
nHtra n\' 157. de 1983 (n~" 213/83, na Casa de origem), de 
iniciutiva do Senhor Presidente da República, alterando 
dispositivo da Lei n~" 7.079, de 21 de dezembro de 1982, 
que lixa os valores de retribuição da categoria funcional 
de Agente de lnspeção Sanitária e Industrial de Produtos 
de Origem Animal, do Grupo-Outras Atividades de 
Nível Mêdio, Código NM-1000, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 916,de 1983, .du 
Comissão 

- de Serviço Público Civil. 

0 SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Está encer~ 
rftda "it -sessi:io. · - · 

(Let•mua-,çe a sessão às !Thora.1· e !O mimi/os.) 

DISCURSO PRONUNC'IA DO PELO SR. JO
SÉ UNS NA SESSÀO DE 31/10/~3 E QUE. EN
TREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

q ~R. JOSt LINS (PDS- CE. Pa~a encaminhar 
võtação. SCm reviSão do orador.)- Sr. -Presidente, Srs. 
Senadores: 

Há dois aspectos a considerar nu avaliação deste pro
jeto. O primeiro, que tem sido tão bem ressaltado aqui 
pela Oposição de todos os partidos aqui representados, é 
que os servidores tém sido a classe de assalariados mais 
castig_<lda durante estes tempos ruins por que passa o 
País. 

Chama o nobre Senador Roberto Saturníno a atenção 
de que, pelo menos aqueles da administração direta, não 
têm tido nem mesmo a proteção da legislação sala-ilal, 
com que os servidores das empresas estatais airida con
tum. 

t inegúvcl qUe os tempos não estão bons para os assa
lariados. Do ponto de vista formal. entretanto, o proble
ma é diferente. Chama a atenção o nobre Senador Nel
son Carneiro que o projeto não é impositivo mas sim
plesmente autoriwtivo. Sugci"e à autoridade executiva 
um procedimento. -Nessas condições, o projeto valeria 
como uma demonstração da vontade do Parltlmento c 
nada mais, Mas há o problema da constitucionalidade 
da matéria. A Con,;tituição ê muito claru quando diz que 
o assunto t: da alçada exclusiva do Presidente du Re
pública. 

Nesse sentido o parecer do Senador Hclvídio Nunes é 
judicioso. S. Ex'! considera que o projeto é no mínimo 
inôeuo. 

Novembro de 1983 

O Sr. Josê Fragelli - No máximo! 

O SR. JOSt UNS - No mínimo. Mas vale a cor
reçào de V. E::x~ em bom eu não entenda bem porque a 
aceito. 

Eu gostaria de chamar também a atenção do Congres
so partl os aspectos mais amplos .. 

O Sr. José Fragelli- Recordo-me que os regimentos 
permitiam antes as chamadas indicações, que eram feitas 
ao Poder Executivo. Hoje, não havéndo Ínais essa figura 
regime-nt<LI. uma prQposição como=e.'isa, do nobre Sena
dor Pedro Simon, cu acho que po&e ser recebida muito 
bem como um<l indicação. E algo que se sugere ao Se~ 
nhor Presidente da República. Vamos supor que sua Ex
celência esteja nos seus bons dias e decida atender ao pe
dido. it solicitação. que já não ser[i de um Sem1dor, mas 
do Poder legislativo. EntrLo, essa indicação, como pro
posição feita, de acordo agoru com o Regimento, será 
uma proposição construtiva c Chegará em bom momen
to. 

O SR. JOSt LINS- V. Ex• diz bem, é uma sugestão. 
Esse aspectojú fÕi aqui analisado. Mas, eu posso garan
tir a V. Ex~ que ess:~ decisão do Presidente não depende
ria dos tais bons dias, a que V. Ex~ se refere, Há aqui o 
envolvimento de uma questão de responsabilidade e de 
possibilidade. O nobre Senador José lgnácio fez referên
cia a aspectos mais amplos dessa questão: municipais 
por exemplo a maneira como o Governo <.lge através de 
decretos-leis. 

Estamos, todos nós, certos de que alguma coisa se pas
sa. neste Pais: presenciamos mudanças de aspectos fun
damentais de nossa Carta Constitucional. Há um con
s-enso de que o Congresso está maduro para agir com 
muito mais pre.-.ença no setor político administratiVO~ 
m<ls também com muito mais responsabilidade. Para 
_mim es:-m_,<; _c_oisas certamente não poderão ou não deve-
rão andar sep<trados. --

Lemhro. aqui, algumns sugestões que têm sido feitas 
peJo nobre Senador Roberto Saturnino sobre a necessi
d<Jdc de unHl nova lei para normalizar a vida das empre
sas. púhlkas. Estou absolutamente convencido de que 
essa é uma coisa muito importante para o pais, e que se
ria um<l gwnde contribui<.:ão do Parlamento se nós pu
déssemos chegar a oferecer algo de concreto nesse senti
do. Na verdade. o Governo jô se movimentu no sentido 
de sugerir um legislação para nesse campo então, tere
mos a op-ortunidade de debater essa sugc..<;tão de 
aperfeiçoa-la da melhor maneira possível. 

Outra questftn impnrtante a da reformulação das nor
mas. através das quais o Parlamento deve apreciar o 
Orçamento da União. Refiro-me não só ao orçamento 
fiscal mus, quem sabe. a uma consolidação dos Orça
mentos Federais. É claro que, nesse aspecto, não de
ve-ríamos volt<lr, janHlis. ao que acontecia antes de 1964. 
Naquela época, não havia nem mesmo condições para 
qt1C o- Executivo estabelecesse um mínimo dC progm~ 
mação, pois o orçamento era, muitas vezes, desvirtuado: 
<lO invés de servir a uma intenção do Governo, poderia 
dcsservi-la. Mas uma lei bem estruturada, que permita 
ao Congresso Nacional votar e innuenciar a distribuição 
d<l despesa do Governo, atravé.<; das grande.<> linhas de 
sua açào política, mas não apenas cm generalidades, ~e
ria de grande importáncia. 

Sr. Presidente, estou de pleno acordo que. o Governo 
jú. pode agir- hoje de modo mais liberal. O Congresso 
que-r participar, com bom senso c responsabilidade. 

Esse debute. Sr. Presidente é muito importante. Essas 
questões são fundamentais. Elus devem ser cuidadas 
para que possamos oferecer melhores normas para o 
procedimento do Congresso. 

Quanto ao caso cm espécie. o PDS vota contra, Não 
porque não deseje melhore.~ salC1rios, mas por uma ques-' 
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t1"1<1 de respeito A Constituição, com b:tsc no próprio pa
recer d~t Comis;;ào de Constituição -c JUi>tiç~t. c tilé pelas 
dificuldades que do pnnto de vista prático este dcerdo, 
se aceito como sugcstfto, poderia trazer. 

O Sr. José Fragelli- Dl!sta vez o PDS não quer ser 

inócuo. 

O SR. JOS~ UNS - NLto entendi o aparte de V. Ex~. o 
que parece ser inócuo é. realmente, o projeto aprescntu
dt) pelo nobrt: Senador Pedro Simon. Nós vamos voCar 
contra. mus não somos inscnsivcis a proposição, às 
anúliscs. c sobretudo a possibílidade de uma purtici
p:u.;lto maior do Parlamento em decisões como esta c cm 
outn1s até de nwior responsabilidade. 

Era o que tinha a dizcr,_S_r. Presidente. (Muito bem!) 

DISCCRSO PRONUNC'IA DO PELO SR .. 7/T
SE UNS NA SESSÃO DE 31-10-RJ E QUE, EN· 
TREGL'E ,..·f REFiS.-1.6 DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSI!: LINS (PDS -CE. Para encaminhar a 
votação.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Pergunto preliminarmente se s_eria possível vot<Jr <Jten
dcndo uo desdobramento sugerido pelo nobre Senador 
Nelson Carneiro, fazendo com que o projeto volte à CO
missão de Justiçu para ser novamente examinado quanto 
à sua constitucion<llid<lde: parece que ele tramitou ape
nas na Comis.~ão de Constituição e Justiça1 · 

O Sr. Nelson Carneiro- Foi só na Comissão de Cons
tituiçào e_ Justiça, 

O SR. JOSt LINS- Creio que ela não poderia opi
nar sobre o mérito. Apenas, apreciaria a questão da 
constitucionalidade e da jurldiCídade. Parece que V. Ex' 
queria que esses aspectos fossem reeXumlnUdos. Eu gos
taria que V. Ex~ formalizasse um pouco melhor a sua su
gestão. 

O Sr. Nelson Carneiro - Eu esclareço. A inconstitu
cionalidade é uma preliminar- Primeiro. são colhidos 
os votos sobre a inconstituciona(idade.·se o projeto é in
constitucional, não se examina -o mérito: desde que a Co
missão, por 6 votos a 5. julgou inconstitudOilal, portan-
to, não cx.aminou o mérito. Se n in.éonstiti..tCiona!ida-de, 
que não é flagrante, que não colide com o texto da Cons
tituição, não aumenta despesa, não é de iniciativa do 
Presidente da República, se a Inconstitucionalidade cair 
no plenário, o projeto terá que voltar à Comissão, para 
opinar sobre ajuridicidade e o mérito, que será também 
examinado pelas outras comissões técnicas. h o esclare
cimento, como V. Ex~ sabe, Sr. Presidente, c também o 
nobre Líder da Maioria, que eu queria dar e que o Ple
nário aceitasse a rejeição ·dessa inconstitucionalidade, 
que não constitui desapreço para a Comissão, porque fo
ram 6 a 5, o que mostra que a matéi"Ta e inteiramente-
controvertida. 

O SR. JOS~ LINS- Sr. Presidente, a pergunta que 
cu faço é se nós poderíamos remeter o projeto novamen
te à _consideração da Comissão de ConSt1tuição e Justiça 
sem, entretanto, vot<lr contra o seu parecer. 

O Sr. Nelson Carneiro- Não, o parecer ... 

O SR. JOS~ LINS- Não votaríamos contra o pare
.cer da Comissão, mas poderíamos aceitar que o. projeto 
voltasse à consideração da Comissão de Constituição e 
Justiça e que fosse, após à Comissão de Et!onomia, para 
que examinasse o seu mérito. 

O Sr. Nelson CarneirO - Eu estou de acordo .. 

O SR. JOSt UNS - Se a Mesa concordar com is-
so ... 

O Sr. Nelson Carneiro- Eu estou de. acordo:_De qual
quer forma, eu _estou de acordo, porque o fato~ que não 
!ü n<.:nhunHL ~eonstilw.::ionalidade flagrante, que justifi
que :1 sua rejeiç?!O de pluno pelo Plenário. 

O SR. JOSÉ LINS- Nesse caso. nós votaríamos e a 
decisão seria: fazer retMn<lr ü Comissão de Constituição 
c .Ju:-.tiça, para reexaminar o seu parecer c, encaminhú-lo 
ft Comissão de Ectlnomia pura que se pronuncie sobre o 
mérito da matéria. Se isso for possível, regimentalmente, 
nós estaremos de ac9rdo. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL· 
FREDO CAMPOS NA SESSÃO DE 31-10-83 E 
Q1'E. ENTREGUE .:1 REVIS.40 DO ORADOR, 
SERIA PUBI.ICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pro· 
_ nunda o seguinte discUrso.)- Sr. Presidente eSrs. Sena

dl>rcs: 

Após a saudação que aqui fez, no dia 28, aos funcio
nários públicos, o Senador Nelson Carneiro, não era 
para que eu viesse a esta tribuna com u mesma moti
vuçào. t que, Sr. Presidente, Minas Gerais, a· n1Cu Esta
do, comemora hoje o dia do funcionalismo público. E, 
Mi nas Gerais, como o resto do Brasil, não poderia ver 
passar este dia sem as críücas necessárias, que lim ex
líder da classe pudesse fazer no Senado. Hoje, há aproxi
madamente 20 anos, ingressava eu nos quadros do ser
viço público. Hoje, há aproximadamente um ano, renun

--ciava cu à Pr~sidência da Associaç1ío dos Servidores da 
Previdência, porque tínha como certa a minha entrada 
para esta Casa. Hoje, há aproximadamente I 5 anos, re
nunciava eu à Vice-Presidência da Confederação dos 
Scf.vidorcs Públi-coS do Brasil. como medida de repúdio à 
decretação do Ato Institucional n~' 5, no dia 13 de de
zembro dt:: 1968. 

Após ter sido Presidente por três vezes. todas elas cm 
elei(,·ão dircta, da Associaç1io dos Funcionários do Insti
tl!\O de Previdéncia dos Servidores de Minas Gerais; 
<tpós Ler sido Presidente, também por eleições di retas, da 
Fedemçào Mineira dos Servidores Públicos; e, após ter 
o.cupado a V ice-Presidência do_órgao máximo de repre
se-ntação do Servidor Público, no Brasil, não poderia eu 
deixar de ~·ir aqui, tn1zcr o nosso inconformismo mas ao 
mesmo tempo a nossa palavra de fé, permeando esse 

-imenso pessimismo que a classe traz consigo, como se 
fora uma questão já demarcada e certa, ou seja, a falta de 
fé nos homens do Governo, a falta de fé numa política 
verdadeira, a falta_de fé numa política que pudesse reabi
litar a tão sofrida classe do servidor público. 

Senão vejamos. Sr. Presidente c Srs. Senadores: a nos
sa classe não pode ser sindicalizada: a nossa classe não 
tem Õ direito ·ae greve: a nossa classe não pode r~ceber, 
-semestralmente, uma corrcçào salarial: a nossa classe 
não tem direito neln ao menos àquilo que o Governo e~i
gc para outras classes, ou seja, o salário mfnimo. Existe 
uma quantidade imensa de servidores, neste País, que 
lião recebe o· S<Jlário mlnimo. A nossa classe não tem 
corldlções de ver reafizada, de ano a ano, uma reclassifi
cação que pudesse fazer a justiça no próprio trabalho. 

Se quiséssemos recompensar a classe do s.ervidor 
público, dos aumentos menores do que na realidade
essa classe teve nos últimos anos - seria necessário um 
aumento de 540% para ·que PudéssemOs -ter read"quirida a 
nossa capacidade de compra. 

O s.crvidor público no Brasil, como de resto em todo o 
~mundo, representa uma parcela enorme da nossa coleti

vidade, da nossa população. É. verdadeiramente, a 
maior classe compreerÍdida na classe média. E, hoje, nós 
todos sabemos que dentre os sofrimentos gritantes desta 
mesma classe média, o que vemos a todo momento é a 
classe do servidor público ser amesquinhada, ser malha-
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ratada, ser perseguida pelos critérios da política econô
micn ~'ra vigente no Brasil. 
Ma~. no dia r.:onsagrado ao servidor público, no feria

dn, l~{1jc. em Min<lS Gerais, eu tenho uma palavra de fé e 
de esperança do que ainda um dia será a nossa classe. 
bsa mesma palavra de fé e de e.:.perançu que cu tenho 
nas lideranças atuais da minha dasse, a certez.a de que, 
c.om luta, com destemor, com vigor, sem demagogias, 
haveremos de fazer com que esta imensa cl<Jsse seja forte, 
seja unida e seja vencedora. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex~ um aparte'! 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Pois não, Senador 
José Frngclli. 

O Sr. José Fragelli - Só para registrar um fato que 
todos t.:l>nhecemos. A classe dos funcionários públicos 
do Brasil, da União, dos Estados e dos Municípios. é 
vítima, epmo todas as demais classes sociais, da política 
lii:iúricdra e econõri1ica dos dois últimos governos da rc· 
volução. O que o funcionalismo sofre, na \imitaç~o dos 
seus sal{lrios, dos aumentos de seus proventos, ~ uma 
(.:onscqltência dessa política linanceiril e económíca, 
como é conseqüência também o que sofre todas as de
mais classes, até mesmo as classes empresariais quando 
têm de pagar juros absurdos, quase in<Jcessfveis, que vi
goram no sistema financeiro nacional. E se isso existe, e 
todos nós sabemos, é porque o Governo tem de -colocar 
seus títulos de empréstimos a juros altos, alguma coisa 

_além da innu(,·ào c da co~_reç~o monetária, elevando, con
seqüentemente os juros bancários. Podemos dizer que 
não são apenas as classes assalariadas, m<.~s todas as clas
ses. que sofrem as seqüelas da política financeira e cco
n_õmica do Governo Federal, sobretudo dos dois· últimos 
Governos, o do Prí!$identc Geisel c este do Presidente Fi
gueiredo. que elevaram a divida externa do Brasil, de 
1974 p<tra cC!, de 12 hilhões e meio a 43 bilhões-rlo Gover
no Qdscl. e a 90, 91 ou até 100 bilhões neste Governo. 
Enquanto não dermos solução aos despautérios desta 
politica financeira e económica do Governo, todas as 
classes vão sofrer, menos a dos especuladores c a dos fi
nancistas. Acho que vou ter oportunidade de trazer aqui, 
para rele_r, algumas passagens da História da França, nos 
Gm'ernos de Luís XIV, de Luis XV e Luís XVI, que leva
ram ü Revolução de 1789. E lá- é interessante ver
todas as clusses, inclusive a nobreza e o clero, sofriam os 
desvarios da política de guerra, da política financeira da
q-ueles governos reais, menos a classe dos financiStas, a 
classe dos banqueiros, esse nada perdeu em nenhum regi
me, em qualqu.er parte do mundo, cm qualquer fase da 
história do mundo. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Muito obrigado, Se
nador José Fragelli. A erudição de V. Ex~ contribui para 
valorizar este fraco discurso que faço nessa Casa .•. 

O .Sr. José Fragelli - Não apoiado. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- ... lembrando a péssi
ma situação em que Vive o servidor público. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Um minutinho, 
nobre Senador. 

Gostaria, simplesmente, para aduzir aquilo que falá
vamos e que foi objeto do aparte de V. Ex~ 

O servidor público no Brasil, não resta dúvida, é a 
classe mais sacrificada. Além dos seus aumentos, os 
ünunciados aumentos, serem mínimos, serem de toda 
forma castrados, ainda contamos, todo dia, com a men
tira d_o Executivo ao dizer que_ deu aumento de 82%, ou 
seja, 40% mais 30%. Quando digo que isto é uma inver
dade, refiro-me também, e principalmente, aos governos 
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tios Estados, conH1ndados pela Oposição, pc\ó meu Par
tido. inclusive pelo próprio Oovcrn<ldor Tancrcdo Ne-
\'(,$, o meu Guvcrnador. 

Precisamos. de uma vez p_or todas, w.:ubar com cs_sas 
mentiras descabidas. QU<.lrcnt<t por cento dados cm maio 
com mais .30'1. dados cm ot_tl_!.ibro, somados nunca da
riam cm matcmútica. ;1lguma, nem aqui neste mundo 
nem no fim do m1mdo, ~2%, como inventaram os técni
cos c os a!quimisttiS do Governo._Nu realidat!e, este au
tllcnto signifka 62'7r., E :-,ó somar -lO% durante 6 meses, c 
Jor; durante mais 6, e dividir por 12. Aí sim, aí teríamos 
a realidade pcrcenwul que é 62%. Jamais 82%, como nos 
cnsinamm os alqttimistas dos governos, os tccnocratus, 
que nlio olham a barriga do povo c nem a panela do 
pobre, c muito menos o salúrio do funcionúrio Púl!Uco, 
4 uc vive in-:onfornwdo com ;1s injustiças que o Governo 
faz com ele. 

Concedo o apurte ao nobre Senador Fúbio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Alfredo Cam
pos, na condição-de Presidente da Comissão de Serviço 
Público c Civil d;l União, quero ft.!\il:itur V. Ex•! pelo 
magnifico pronunciamento que faz nesta tarde. Eu era 
menino. mais ainda me recordo quando o funcionário 
público dilia; "Eu sou fedem]". !_~to _significavu o alto 
pudri'io de vida dG___que dispunha o serYidor pl1blko Fede
ral cm nos:m País. Hoje dizer, cu sou federal, significa: eu 
sou o mais miserável do~ a~salariados que existem cm 
tcrrus brasildras. V. Ex~ se esqueceu de mencionar que 
os servidores públil.:os também ntta recebem o 13? sa
lúrio. vantagem estendida por lei do Congresso Nacionul 
cm 1962 ;L todos os trabalhadores brasileiros menos aos 
funcionúrios públícos_rCgidos pelo Estatuto dos Servido
res- Públkos Civis da União. E por falar neste G.tatuto, 
nobrt.: Senador, ele dat<l de 1951, completamente ultr<~
passado, completamente des!igurado dentro do e.~paço 
de tempo que nos separa desde sua edição c sua conse
qüente vigência. O DASP preparou um novo estatuto, a 
duras penas- V. Ex~ sabe- a Comissão de Se~:_viço 
Públil:o, conseguiu uma cópia desse C.<;.tatuto. Ele foi en
caminhado uo Sr,_Ministro Leitão de Abreu cm agosto 
de 1981 e até hoje, nobre Senador, se encontra naguvctu 
do eminente Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidên
ciu da Repúblicu. Quanto aos salúrios, observe o que 
aconteceu com o servidor público. Em realidade, ele não 
teYe aumento algum porque, para uma inflação oficial de 
1 KO% ttcumul;lda, ele recebeu •-•renas 70% de reajuste. 
fm realidude, ele Leve uma defasagem salarial de \10%. 
Aquele que há um ano atrás ganhava 100 cruzeiros, hoje 
cstú devendo, está ganhando lO cruzeiros a menos, De 
onde tirar, como romper essa defasagem, nobre Senador, 
eis a questão. Por outr_o lado, a grande conquista _do fun
cionllrio público, que era a avaliação do mérito através 
de concurso público, criação aliás do Governo Vargas na 
dt-cada de 30, ele foí extirpado das normas que regem a 
vida do servidor público brasilcirõ. E, cm conseqüência, 
as perspectivas para o próximo ano são ainda mais drás
ticas, mais danosas, mais negrcgadas, mais cstúpidus e 
mais vexatórias. Nós atingiremos em dezembro do pró
:-::imo ano, não há a menor dúvida a respeito, em que pese 
as afirmativas em contrário, uina inHação superior a 
200'/'o., quem viver verá e todos aqui viverão para ver. E 
os percentuais de aumento para o próximo ano são os 
mesmos, 40% numa etapa, 30% na outra. Tem muita_ ra
zão V. Ex• quando diz que a classe dos servidores públi
cos é u mais massacrada, a mais ofendida e a maís mal
tratada pur aquele a quem precisamente ela serve, por
que é óbvio afirmar isso. M!!S __ ê melhor afirmir Q óbvio 
do que o absurdo; sem_ o servidor público a máquina do 
Estado não pode funcionar. E é essa máquina do Estado 
que está como um rolo compressor, achutando o poder 
aquisitivo do servídor público brasileiro. Meus parabens 
e a minha solidariedade a V. Ex'. 
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O SR. ALFR.EbO CAMPOS- Muito obrigado, Se
n;HJor Fúbio Lucena, v. Ex· como Presidente da Comis
são de $cr_yjço PúhJico Civil do Senado, inclusive aco
lhendo requerimento meu, do início de.<;s;.~ legislatura, 
_t_~nhnl fa~:er um Simpósio do Servidor Público pura que 
rud~sscmos discutir primeiramente o Estatuto dos Servi
!lvre~_ Públi.eos Civis da União e, em segundo lugar, _to~ 
dos os outros problemas que afligem u nossa classe. rnfe
li_tmcntc. não por descuido J!lCU, mus porque- c-011hecia 
pouco esta Ca):.a, porque V._Ex~ me delegou poderes pura 
resolver \!.'iSe assunto, não foi possível que fizéssemos, já 
que- queríamos a colabowçàQ da Comissão de_ Serviço 
PL1blko_ du Cümara p<~ra que pudéssemos dar uma di
mcnslio maior uo nosso Simpósio. Ficarô para o ano que 
vem esse Simpó~'io do Servidor Público, aqui no Senado 
Vedem], cm eolaboruçào com a ComissãO de Sen:iço 
Ptíhlico du Cimara, pura que possamos ouvir todos os 
lidere:. Ú(J Servidor Público deste País c discutirmos os 
nossos prohkmas, os problema.-; do Servidor Público no 
úmbito Municipal, estadual e Federal. 

O Sr. José Uns- V. ex~ me permite? 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Com o maior prazer, 
nobre Senador José Lins. 

O-Sr. José Lins - Senador Alfredo Campos, reco
nhc~o c nem posso deixar de Fazê-lo já que não sou ce
go, que a classe m(lis atingida, nesses últimos anos, pela 
contenção de salúrios tem sido u__rlos servidores públicos. 
Quanto ;I is...-;o. pare<.:e-me, nU o há a menor dúvida. Acon
tc.:e que, além da legislação que facilita o ordenamento 
dos uju~tes de salúrios na área privada, as empresas têm 
aind~l tl possilibilidude de reduzir a sua folha de paga
mento. dimunuindo o número dos seus empregados e, 
portunto, cort'-l.ndo muitos emrregos tão necessários ao 
pov~l. O Governo não tem feito isso, ao contrário, o Go
verno Federal e os Estaduais tém aumentado o número 
dos seus empregados. Se V. Ex~ veri!icar o que aconte
ceu, sobretudo, nos Estados nesses últimos anos, verá 

___ que as folhas dt:- pagamento subiram muito. Há de dizer 
V. Ex'! que isso é resultado. também, do desemprego lá 
fora, c acredito que sim. A pre.<;sào sobre esses governos 
h.:m sido muito gmnde. Assim mesmo, c eles têm preferi
do manta os :>cus servidores, c até aumentar o número 
deles. do que botar para fora, mesmo porque, do ponto 
de vista político. essa ê uma operação quase impossível. 
De modo que eu reconheço que _o servidor público preci
S'-1 de maior ajuda dos governos. Agora, a mim, nobre 
Sen_;Jdor, repugna-me esse tipo de acusação no sentido de 
que esses ~wvCrnos estão mentindo. Na realidade, eles 
não se têm refe~ido ao aumento médio do salário, caso 
eu que V. Ex~ teria alguma razão. O aumento médio não 
foi, realmente, de 82%. Mas, quanto ao salário nominal 
atingido pelos dois aumentos- é claro -esse sobe 82%. 
Aí esses percentuais ni:io se somam, mas multiplicam 
como V. Ex~ sabe: l,3 vezes 1,4 que dá 1,82. 

O SR. ALFRED9 CAMPOS- O que me repugna, 
Senador, slto esse.<;. cálculos, porque o funcionãrio públi~ 
co sabe contabililar os s.eus ganhos e os seus aumentos, e 
sabe mUito bem que não o perfazem 82%, e sim 62%. 

O Sr. José Lins- É claro que perfaz, V. Ex~ sabe dis
so. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Sou muito fraco em 
matemútica. Se eu fosse bom em m_atemãtica seria técni

co do Governo. 

O Sr. José Lins- V. Ex~ não é fraco em matemãtica. 
V _--Ex~ comete uma injustiça com esses homens. Não há 
mentira nisso. A realidade e que o ordenado final será 
82% superior tlO ordenado inicial. Nâo há interesse em 
encobrir, todos sabem fazer essa conta. A conta que V. 
-E.x• faz é outra completamente diferente: 
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O SR. ALFRED_!) CAMPOS- ta conta certa que 
tl)do mundo faz. 

O s-r. José Lins- V. Ex~ se referiu inclusive ao Go
VCrllifdor Tancrcdo Neves. Eu tenho pelo Dr. Tancredo 
Neve.'> a maior udmiração. É um homem que merece, 
realmi!ntc o meu respeito, não ê do meu Purtido, mas 
merece o meu mnior respeito. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Até que enfim eu 
posso concordar com alguma coisa que V. Ex~ diz. 

O Sr.José Lins ....:.._Eu .acho que a palavra de V. Ex~ foi 
dura. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- V. Ex• está pegando 
uma palavra do meu discurso, porque V. Ex• nã-o quer 
entender ... 

O Sr. José Lins- Para mim, mentira é uma palavra 
muito agressiva, nobre Senador. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Mas é a palavra que 
convém à realidade. O servidor público está farto das 
mentiras com que os técnicos do Governo qUerem falar 
que houve o aumento. Nós não podemos mais concordar 
com isso. 

O Sr. José Lins- Pois é contra isso que eu quero me 
colocar:. Eu quero-me colocar contra essa acusação. V. 
Ex~ atinge a ho~ens de bem. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Eu retiro a palavra 
mentira e coloco uma pa(avra mais vigorosa aínda: a pa
lavra inverdade. 

O Sr. José Lins- Isso fica ao bel-prazer de V. Ex• 

O SR: ALFREDO CAMPOS- Porque é a palavra 
que representa o que na verdade é: o Governo dá 62% e 
quer dizer para O povo que deu Jogo para o seu funcio
nário a quem ele não dá 139 salário, a quem ele retira o 
direito de greVe,_a <juem ele não faz um plano de reclassi
ficação, e etç, etc,_etc, etc. Ele se esquece de dizer que é 
82%, quando nós sabemos que é 62%, na realidade. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador, eu quero apenas 
marcar o meu protesto. Esses homens não são mentiro
sos. Ao contrário, são homens de bem, estão tentando 

-fazer o melhor possíyeJ. As dificuldades são grandes; eles 
têm dificuldades. Se V. Ex~ um dia foi governador -
quem sabe o será - para o prazer do seu povo ... 

O SR. ALFREDO CAMPOS - O dia em que eu for 
governador não serâ, definitivarriente, para sacrificar 
mais ainda a numerosa classe do servidor público. 

O Sr. José Lins- ... garanto que V. Ex• não será mais 
honesto do que nenhum deles. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, com a sua per
missão? 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Pois não, Senador 
Fábio Lucena. Antes eu gostaria de responder ... 

O Sr. Fábio Lucena- Apenas para dizer que mentira 
não é nenhuma palavra dura, em absoluto. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- É a palavra da verda
de. 

O Sr. Fábio Lucena- Quando o Presidente Kennedy 
visitou .. 

O Sr. José. Lins- E. Nobre Senador, para V. Ex' 
pode não ser. Eu não gostaria de ser considerado um 
mentiroso, sinceramenfe. 
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O Sr. Fábio Lucena- ... quando o presidente Kenne
dy se encontrou com o ditador russo Kruschev em 1960, 
logo depois de eleito, em Paris, o Presidente perguntou a 
um dos maiores intelectuais do Planeta que era o Minis
tro de Cultura da França, o grande André Malraux, per
guntou o que os russos iriam dizer a ele? Malraux res
pondeu: "Vão mentir, mentir e mentir!" 

O Sr. José Lins -Senador Fábio Lucena, isso não 
significa que seja uma palavra agradável, ao contrário, 
reflete uma amoralidade indesejáveL 

O SR. ALFREDO CAMPOS_- Senador Fábio Luce
na, essa é a resposta que eu posso dar ao Senador José 
Lins. O Governo, desde que_ ocupei cargos de liderança 
na classe do servidor público, a única palavra que o Go
verno tem oferecido à grande classe do servidor púb!ico é 
mentir, mentir e mentir. Não tem escàpulido disSo. A ú
nica coisa que o Governo faz. E no momento em que 
ainda quer impingir ao seu trabalhador um aumento irri
sório, mente para a Nação inteira, dizendo que o aumen
to não é de_62%_e sim de 82%. É a velha mania de se esca
par com os cálculos matemáticos. Era eu ainda estudante 
e já via .. 

O Sr. José Lins- V. Ex• não se justifica por dizer que 
sabe ou não sabe aritmética. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- ... o Ministro do Tra~ 
balho, na televisão, com o seu giz, mentindo para toda a 
classe trabalhadora do País, dizendo que aqueles aumen
tos é que erain verdadeiros, que o trabalhador brasileiro 
estava tendo um aumento que trabalhador no mundo in
teiro não tinha, que só o trabalhador brasileiro, fruto da 
revolução de 1964, poderia ter. 

O Sr. José Lins- Permite-me V, Ex~? 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Pois ~ão. 

O Sr. José Lins - V, Ex• Para agradar a-os funcio
nários públicos, ou para ser veemente, nã-o precisa agre
dir; e nem ofender pessoas honestas e que não merecem 
as críticas que nesses termos V. Ex• faz. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex'? 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Primeiramente, con
cedo o aparte ao nobre Senador José Ignácio, que já me 
havia solicitado o aparte. 

O si: Fábio Lucena- Mas, Senador, é bem rápido. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Pois não, Concedo o 
aparte a V. Ex• 

O Sr. Fábio Lucena- Dali daquela tribuna, o Minis
tro Ernane Galvêas, no dia 21 de abril, declarou que os 
juros da dívida externa brasileira eram de 10 bilhões de 
dólares. Isso está escrito na exposição- que o Ministro 
Galvêas fez daquela tribuna, lO bilhões de dólares, osju-

~~s G:n~~~~nt~\~\~~s~~~~~pg~Ju~k;~~~~i~~aJ~rl3 
bilhões de dólares. O que-é qUe féz o-Ministro Galvêas 
naquela tribuna? Mentiu, mentiu e mentiu. 

O Sr. José Ignácio- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Pois não, Sen~ador 
José Ignácio. 

O SR. JOSt IGNÁCIO- Senador Alfredo Campos, 
eu tenho a impressão de que deve haver um ponto de 
harmonia, alguma coisa que se constitua em um denomi
nador comum entre as teses nossas e as teses sustentadas, 
exposadas pelo nobre Senador josé Uns e pelo PDS. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Tomara! 

DIÂR!_ün_o CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

O Sr. José Ignácio- é que, na verdade, em direito Cri
minal, há uma figura que prevê a hipótese do agente se 
verem um conflito entre dois valores e ele pode escolher 
um. Ê o que nós chamamos de estado de necessidade. 
Então, o que parece, e o ilustre Senador José Lins está 
tentando colocar_j porque as evidências são muito claras_ 
- perm-anentemente, se nós tentarmos fazer um invC:m
tário, nós vamos elencar aqui centenas, talvez _milhares 

_de situações que revelam a manifestação de uma 'inverda
de, por parte do Governo- então, o que o Senador José 
uns, certamente, está querendo colocar é que, embora, a 
existência dessas situações ... 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Sejam inverdades, 
não devem ser chamadas de mentira, 

O Sr. José Ignácio - .. -.embora a existência desse 
compOrtamento -aõ Govenio, pOr suas autoridades dos 
diversos escalões, a verdade é que existe uma situação 
muito- próxima daquilo que, em Direito Criminal, nós 
chamaríamos de estado de necessidade. É um comporta
mento que se valida, na medida em que ele tem em vista 
um outro valor mais alto, que é o valor, segundo o nobre 
Senador José Uns, o valor do Jnteresse nacional. Quer 
dízer, dentro dessa ótica, é que há, exatamente, aí, a nos
sa divergência. Nós entendemos que não há valor que 
possa se antagonizar com o interesse do povo, considera
do nas suas parcelas mais singularizadas. Quer dizer, o 
povo brasileiro está sendo vítima de um massacre multi
facetado. Isso é uma verdade inquestionável. Apenas, o 
que torna divergentes é o ângulo pelo qual olham essa si
tuação os homens do Governo, o Governo, o Executivo 
- melhor dizendo - e os homens que formam na trin
cheira da OposiÇão. Nós entendemos que õ Valor de inte-
resSe do povo nãO pode ser postergado pelo interesse do 
Estado. Quer dizer, nós entendemos que o interesse do 
povo tem qúe ser respeitado e o ilustre Senador José Lins 
- provavelmente, eu estou formando uma intefi&êilcia 
acerca desse comportamento - está colocando a si· 

-tuação ·como uma situação de um esiado de necessidade~ 
em qu-e um valor mais alto se alevanta e justifica, portan
to, o ~spezinhamento, o achatamento do interesse singu
larizado do brasileiro, e!TI diversos segmentos da socie-
dade civil brasileira. De maneira que, aí, portanto, pare-
ce existir o denominador comum entre as duas colo· 
cações. Mas, eu prefiro continuar entendendo, como V. 
Ex~. que o valor expressivo, o valor inclusive que justifi
ca o outro valor defendido pelo Governo, que é o valor 
do í"nteresse do Estado, episódico, que só existe em 
função do interesse da sociedade civil, esse valor do inte
resse do Estado não pode suplantar o do interesse da so
ciedade civil nos seus diversos segmentos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Agradeço o aparte de 
V. Ex' nobre SenadOr José Ignácio. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex~ um aparte? 

__ Q_SR. ALFREDO CAMPOS- Antes de dar o a par· 
te, que muito me honra e -engrandece o meu discurso, ao 
Senado_r José Lins~ Uder do Governo, neste instante, 
nestã Casa, eu gostaria simplesmente de aduzir: é beffi 
verdade que existe uma necessidade nacional de se aper
tar o cinto d~ todas as classes. Mas, é muito mais verda
de ainda de que se tem apertado só o cinto da classe tra
balhadora e, entre esta, está a classe do servidor público. 

Senão, vejamos, em rápidas palavras: O servidor 
público e o trabalhador pagam, neste País, imposto de 
rt?nda. Ondejâ se yjy isso? Imposto de Renda, o próprio 
nome indica, é imposto de Renda, se não, deveria ser im
posto sobre o salário. Salário é o que? Remuneração do 
trabalho, quando a renda é remuneração do capitaL 
Pois, no Brasil, inverteram tudo. Criaram até uma remu
neração para o trabalho que virou a renda, e taxam o 
pobre do servidor público, taxam o pobre do trabalha
dor, o seu trabalho é taxado, ele se transforma em renda 
e não salário. 
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Por que fizeram isso? Simplesmente no afã de retirar 
tudo que pode da classe menos aquinhoada que é a classe 
do servidor público e O trabalhador em geral e assim por 
diante. 

P-orque não se paga aO servidor público Õ IJ,. sa!Úi~? 
Quando da nossa última campanha em Minas Gerais, 
em-que· um- mineiro entendeu e colocou, dirigindo os des
tinos de Minas Gerais, o Governador Tancredo Neves, 
nós Prometemos que-"íría:mos dar o (39 saláriO ao servi
dor público do noSsO Estado. Mas, a realidade é seiitPre 
diferente do ideaL ·o -rcrearê-reiílíneo, é puro, e a realida
de é curvilínea, cheia de inseguranças, cheia de melin
dres, cheia de meandros. Por isso mesmo é que a sabedo
ria do Governador Tancredo Neves soube compensar a 
realidade e o ideal, a necessidade ora do Estado, com as 
promessas feítas durante a campanha. E _decidiu o Go
vernO--de Minas Gerais, atiavés da Pala via abalizâda e 
competente dO Governãdor Tancredo Neves, que iremos 
sim dar o 139 salário ao servidor público, mas um I 3"' sa· 
lárío gradual. 

Neste uno, no Natal, teremos lj4 d_o IJ<:> salário incluí
do no sa_lário do servidor eStadual. No uno que vem, 2;4 
do 13<? salário; em 1985, 3(4 do JJ9 salário; e S. Ex• ter
minará_ o ma_ndato, dando o 13'<' salário integralmente, 
fazemos um apelo a lideránça do PDS, no sentido de se 
motíviu 9 Governo Federal, para que sigu o exemplo do 
grande governador dos mineiros, e fuça justiça com o 
servidor público, da sua área, da área federal, dando o 
13" salário, porque fazendo isso, o Governo Federal 
pode ter certeza que não só será aplaudido, de pé, por 
toda esta classe,_ como por tod<.1 a Nação brasileira, por 
ser justo, por ser humano e_ por ser devido. 

O Sr. José Lins- Pennite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Tem a palavra, nobre 
Senador. 

O Sr, José.Lins- Nobre Senador Alfredo Campos, 
fico satisfeito de ver essa tentativa que V. Ex• faz parare
cuperar a imagem do Governador de Minas Gerais. Es
tava com a impressão, com toda a sinceridade, de que V. 
Ex• teria incluído o_ Governador de Mirtas na acusação 
deploráYel que fez. POr Outro lado, a intúpretaçào feita 
pelo nobre Senador José l_gnácio não tem nada que ver 
com a verdade. Vou dizer por qué, Não se trata, nobre 
Senador, de reconhecer a incapacidade do setor público 
de pagar melhor, nem se trata mesmo de julgar a boa 
vontade, ou a falta de boa vontade de determinada pes
soa, Governo ou governador de oferecer ao servidor um 
melhor salário. Não se trata disso. Trata-se, apenas, de 
pôr as coisas no devido lugar. Não acredito, nobre Sena
dor Alfredo Campos, que alguém se torne desonesto, 
porque sai do Congresso para ocupar um governo. Não 
acredito, sinceramente. V. Ex• está. aliás, utilizando e es
tã mílitrindo num erro de lógica que julgo "elementar, V. 
Ex~ está falando de duas coisas. Quando se fala sobre o 
ãumer!tci-âe salário, jainais, neSte País, alguém se referiu 
a salário médio, basta que V. Ex' veja o que acontece 
com a lei salarial. Nunca se levantou, em tempo algum, a 
dúvída de que a lei se refere a aumento de salário e não à 
média de salário ànual. São coisas muito diferentes. E 
precisa haver o entendimento disso, porque senão V. Ex• 
vai chegar a essa conclusão absurda. A de que homens 
honestos, _homens sérios, estão mentindo. É isso que é 
preciso eYitaf. Eles não estão mentindo, eles falaram 
sobre aumento de salário. V. Ex• faz outra conta, V. Ex• 
se refere a salãrio médio para alegar que esses homens 
mentem. Não mentiram. O Ministro Galvêas, quando 
aqui veio, avaliou, é claro, porque os juros ainda esta
vam correndo durante o ano, como ainda estão, até o 
fim do ano. Ele avaliou cm I O bilhões de dólares os juros 
a serem pagos este ano. Agora mesmo, o Banco Central 
publica uma reavaliação cm 10,4 bilhões. V. Ex• chegaria 
à conclusüo de que o Ministro Galvêas mentiu? Não. Ele 
avaliou um número e avaliou bem ... 
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O SR. ALFREDO CAMPOS- Avaliou errorieãmen
te, como sempre. 

O Sr. José Lins- Concordo com V. Ex•, errou por 
falta, na avaliação, mas não mentiu. 

O SR. ALFREDO CAMPOS_- O problema então ... 

O Sr. José Lins --A avaliação foi boa. Não mentiu, 
Senador. Essa palavra é dura demais. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - O problema então 
não seria de justiça, seria, simplesmente, da palavra que 
caia bem ou não, dentro do decoro. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me desculpe, V. Ex~ ... 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Estou falando é_ de 
um problema de justiça. O que nós precisamos de saber é 
que o funcionáfio público está ganhando mal mesmo. 

O Sr. José Lins- Mas ajustiça para ser boa, deve co
meçar de casa. Então, V. Ex• deve ser justo, primei"ro, 
com esses homens, V. Ex• deve aprender a justiça, para 
poder ensinã-la aos outros. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Senador Josê Lins, 

~~ ~~~~TI~~r sr6d~dr cfa~~~i~oar~e~~grfi{\;;aci~~i~~!~ 
ãjuâar o Brasil a sair -dessa triste encruzilhada que não 
fomos nóS: da Oposição nem os servidores públicos que o 
colocaram; os líderes dos servidores públicos gostariam 
de discutir, inclusive com o Gove-rno, desde que este vies
se com as mãos cheias de verdades; os líderes do_s _servi
dores públicos, e toda a classe gostariam de sentar numa 
mesa-redonda e dizer para o Governo.: "Nós não concor
damos com isso, ou nós concordamos com aquilo". 

A liderança do servidor público é uma liderança ho
nesta que, quando se reúne, é para discutir asSuntos 
sérios, e não quer, definitivamente, usar de maledicên
cias ou de estratégias ao recebe~ ou dar aumento. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente. Faz soar a 
campainha.) 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Já termino, Sr. Presi
dente. 

O que a liderança do servidor público quer é que, 

~~;~~~ derG~~i:~~ dd! ~~~~~ee~tG~~e;~~ si~a [~;; 
essa soma que todos nós sabemos, e que não venha para 
a televisão dizer que eSse aumento -é de 82%, quando to
dos sabemos que é de 62%. 

O Sr.José Lins- Quem està erfando é V. Ex~;porque 
esses aumentos não se somam. Já disse a V. E;-~.•, não se 
somam os aumentos, os aumentos se multiplicam. E é aí 
que V. Ex• milita no er:ro_e cometç: uma grande injustiça. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Pois é. E a alimen
tação no estômago do funcionário não está nem a~men
tando_, _quiçá multiplicando. 

V. Ex• está querendo fazer o milagre dos pães ou o dos 
peixes. 1:. impossível fazer isso em terinos racionais e que 
o funcionário público possa e venha a entender. O fun
cionário público já--não entende mais as mágicas que o 
Governo faz, no sentido de que o aumento seja-maior do 
que de fato representa nos supermercados, na farmácia, 
no pagamento do colégio dos seus ffihos. O funcionário 
público quer é aumento real, precisa de aumento real 
para continuar a viver, porque toda vez que o Governo 
dá um aumento para a classe, esta passa a morar mais 
longe, passa a comer menos, passa a usa_r menos da_ ne
cessidad_e da farmácia e do remédio. Isso é o que precisa
mos parar de uma vez: por todas. 

Em contrapartida. nobr_e Senador José Lins._ vejo quão 
difícil é ... 

O Sr. José Lins- Estou de acordo çom. V. Ex•, s§ não 
estou de acordo com _as actJsações. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scc"o II) 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Eu chego lá, Ex• 
O Presidente me adverte que o meu tempo está esgota

do. 
O difícil, Senador José Lins, é representar o Partido de 

V. Ex' nesta Casa. Isto é difícil. Há até a necessidade de 
querer me indispor com o meu Governador, o Governa
dor Tancredo Neves; hã até necessidade de querer se fi. 
xar numa lmica palavra pronunciada neste meu despre
tendido discurso, que foi a palavra mais certa que foi 
pronunciada aqui nesta tarde. Quando eu digo- e que
ro repetir- que não posso aceitar, parta de onde partir, 
venha de onde vier, seja inclusive do Governador do meu 
Estado, que representa o meu Partido e que representou 
o trabalho que eu coloquei na eleição para que ele pudes
se ser eleito, o Governador que, não seriam as intrigas 
baseadas neste aparte de V. Ex~, o colocaria em dificul
dades comigo. O que eu querO dizer é que até os Gover
nadores de Oposição, até o Governador Tancredo Neves 
labora em erro, em profundo erro, quando diz que o au
mento ao funcionário público é de 82%, quando sabemos 
que 40 mais 30, numa soma aritmética, dá 70. E, repre
sentando o aumento salarial do trabalhador públicO, não 
passa de 62%. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

SECRETARIA GERAL DA MESA 
Resenha das matérias apreciadas de 1 a 31 de outubro 

(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno.) 

Projetos aprovados e encaminhados à sanção 

Projeto de Lei da Câmara n~' 54, de 1_983 (n~' 881/79, na 
Casa de origem), que regula o exercício da profissão de 
TécniCO_em Planejamento Turístico e determina outras 
providências.Sessão: 3-l0-83. 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n~' 188, de 1982 (n~' 6.717/82, na Câmara do_s Deputa
dos), de autoria do Sen_a.dor José Lins, que altera a re~ 
dação da Lei n~' 6.686, de 11 de setembro de l979, que 
dispõe sobre o exercício da análise clínicO-laboratorial, e 
determina outras providências. Sessão: 5-10-83 (extraor
dinária) 

Projeto de Lei da Câmara n~' 205,_çle 1983 (n~' 2.2!J4f83, 
na Casa de origem}, que concede autorização, a título 
precário, para que os atuais garimpeiros continuem ex
plorando o ouro de Serra Pelada e determina outras pro
vidências. Sessão: 6-10-83. (extraordinária) 

Projeto de Lei da Câmara n~' 79, de 1981 (n~' 3.247/8_0, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de aplicação do_s créditos e financiamentos de organis
mos governamentais e daqueles provenientes de incenti
vos fiscais, exclusivamente nos projetas para os quais fo
ram concedidos. Sessão: to-10-83. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 110, de 1983 (n"' 946/83, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que altera a Lei n~' 6.099, de 12 de se
tembro de 1974, que dispõe sobre o tratamento tribu
tário de arrendamento mercailtil e dá outras providên
cias. Sessão: 18-10-83. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 111, de 1983 (n~' 6.783/82, 
na Casa de Origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República_. que concede pensão especial a Tereza Ma
ria de Souza Corrêa e dá outras providências. Sessão: 19-
to-83. (extraordinária) 

Projeto de Lei da Câmara n~' l 15, de 1983 (nl' 5.978/82, 
na Casa de_ori.s-Cm), de iniciativa do Senhor Pr.esidente 
da República, que acrescenta parágrafo ao art. 1? da Lei 
n\0 5.161, de 21 de outubro de 1966. que autorizou a i_nsti
tuição da Fundação Centro Naciona_l de Segurança, Hi
giene e Medicina do Trabalho. Sessão: 20-10-83. 

Projeto de Lei da Câmara nl' 118, de 1983 (nl' 1 t'j83, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que fixa os valores de retribuição das Catego
riaS Funcionais de Técnico de Meteorologia Aeronãtitíca 
e Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e 
C_ontrole de Tráfeg_o Aéreo, e dá oUtras providências. 
Sessão: 26-I0-83. (extraordinária) 

Novembm de 1983 

Projeto de Lei da_Câmara n"' 160, de 1983 (n9 7/83, na 
Casa de orJgem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a reestruturação de cargos e 
funções de confiança do Grupci-Direçào e Assessora~ 
mento Superiores e das Categorias Funcionais do 
qru_r_o-Atividades de Apoio Judiciário, dos Quadros 
Permanentes das Secretarias do Superior Tribu-nal Mili-
tar e das Auditorias da Justiça Militar, e dá outras provi
dências. Sessão: 26-10-83. (_extraordinária) 

Projetas Aprovados e Encaminhados à Promulga.,;ào 

Projeto de Decreto Legislativo n"' 36, de 1981 (n9 
99/81, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato 
do Conselho Monetário Nacional que a-utorizou emis
sõcs_adicionais de papel-moeda, em 1980, até o lírnite-de 
Cr_$ 7QOOO.OOO.QOQ,OO (setenta bilhões de cruzeiros), na 
forma da legislação em vigor. Sessão: 5-10-83 (extraordi
nária). 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 10, de 1983 (n"' 7/83, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acor
do de Cooperação Cultural e Educacional entre o Go· 
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Iraque, concluído em Brasília, a 25 de 
março de 1982. Sessão: 5-10-83 (extraordinária). 

Projeto de Resolução nl' 63, de 1983 (Comissão Dire
tora), que cria a Categoria Funcional de Adjunto Legis
lativo e dá outras providências. Sessão: 6-10-83 (ex..traor
dinária). 

Projeto de Resolução n"' 105, de I 983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ria-_ 
chuelo, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 7.678.943,63 (sete 
milhões, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e 
qUarenta e três cruzeiros e sessenta e três centavos). Ses
são: 10-10-83. 

Projeto- de-Resolução n'1 106, de 1983 (Cqmissão de; 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mau{t, Estado de São Paulo, a contratur operação de 
crédito _o o valor de Cr$ J .746.558,000,00 (um bilhão, se· 
tcccnto:. c quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqUen
ta c oito mil cruzeíros). Sessão: 10-10-83. 

Projeto de Resolução n~' 109, de 1983 (Comissã.o de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul a contratar operação de crédito no valor 
de Cr! 2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos e seten
ta e oito milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros). Ses
são: 10-10-83. 

Projeto de Decreto Legislativo nl' 6, de 1983 (nl' 
I 18/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Comercial entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Argelina 
J?emocr~tica e Popular, concluído em Brasília, a 3 de ju
nho de 1981. Sessão: 19-10-83 (extraordinária). 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 18, de 1982 (n"' 
135/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Convênio sobre Transporte Terrestre FronteiriÇo de 
Carga entre o Governo da República Federativa doBra
sl\ e o Governo da República da Venezuela, firmado em 
Caracas, a l9 de fevereiro de 1982. Sessão: 20-10~83 (ex
traordinária). 

Projeto de Dt!creto Legislativo n~' 11, de 1983 (n9 8/83, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Reso
lução n9 A 450, da XI Assembléia-Geral da Organização 
Marítima Consultiva Intergovernamcntal- OMCI, que 
aprovou Emendas à Convenção da OrganizaÇão, con
cluída em Londres, a 15 de novembro de 1979. Sessão: 
20-10-83 (extraordinária). 

Projeto de Resolução n~' 111, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cambé, Estado do_ Paraná, a cotitratar operação de cré~ 
dito no valor de Cr$ 1.794.315.000,00 (um bilhão, sete
centos e noventa e quatro milhões, trezentos e quinze mil 
cruzeirOs};- Sessão: 26-10-83 (extraordináría). 
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Projetas Aprovados e Encaminhados à Câmara dos Depu
tados 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 

~;i~~~).d~u1e9~à~~6~~t:~~aeç~tgra~nin~?s~~·dgaa~~~~ ~~ 
Lei Complementar n9 4, de 2 de dezembro de 1969, esta
belecendo o diferimento do ICM na importação de 
matérias-primas destinadas à industrialização. Sessão: 
24-10-83. 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara -n9 
I I 7, de I 983 (n9 1.707/83, na Casa de origem), que altera 
as contribuições dos segurados obrigatórios do Instituto 
de Previdência dos Congress-istas ....:.... IPC, o valor das 
pensões, e dá outras providências. Sessão: 21~10-83 (ex
traordinúria). 

Projetas Aprovados em Turno Único c 
Encaminhados à Comissão de Redaçào 

Projeto de Re.->oluçào n'<' 112, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura do Município de 
Sfio P:tull> (SP), a elevar crn Cr$327.090.064,12 (trczcn
to .... c vinte e sete milhões, noventa mil, sessenta e quatro 
cru.n:iros c do:cc centavos), o montante. de sua dívida 
..:on:->olidotda. Se.~sào: 20- I 0-83 (eXtraordinária). 

Projch) 'de Dt.><:reto Legislativo n9 5, de 1982 (n9 
125/X::!. na Cünwra dos Deputados), que aprovu o texto 
do A..:ordu de Coopcraçi1o Científica, Tecnológica e Téc
nica entre o Governo da República Federativa do Brasil 
c o Govl.'!rno da Rcptíblíca Argelina Democrática e Po~ 
pular . .:oncluido l.!m Brusília, a 3 de junho de 1981. Ses
são: 26-10-8.1 jcxtraordinúriu). 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 17, de 1982 (n9 
127 /X:!. na Cimura dos DeputadOs), que aProva o texto 
do A~.:ordo Geral de Cooreração entre o Governo daRe
púhlict hdçrativa do Brasil e o Governo da Repúbfica 
Pupufar Je Moçambique, concluído em Brasília, a 15 de 
M:kmhro de 191-:1. Sessão: 27-10-83 (extraordin!fi=ht). 

Projetu de Decreto Legislativo n') 13, de 1983 (n') 
141/X::!, na Cômara dos Deputados); que ap.rova o texto 
da Convençilo sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discrimiil<.tção ctmtra a Mulher, assinado pela Rc~ 
pl1hlil:a l:edcrativa do Bmsil, em Nova Iorque, no dia 3\ 
de m:trço de 1981, com reservas aos seus artigos 15, parã
,\!r<lf"o 4", c lf), par(tgrafo I\', alíneas a, c~ g c h. Sessão: 27-
10-/0 (extraordinôría). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçuo 11) 

Projeto Rejeitado nos Termos do Art. 278 do 
Regimento Interno e Encaminhado ao Arquivo 

Projeto de Lei da Câmara n" 33, de 1982 (ri9 ___ 1.309ji9, 
na Casa de origem), que torna obrigatória a inscrição do 
dfsti_co que especifica nas embalagens de bebidas alcoóli
cas. Sessão: 3~10-83. 

Projctos Rejeitados e Encaminhados ao Arquivo 

Projeto d_e Lei do Senado n" 77, d~ 198t-
Complcmentar, de autoria do Senador Franco Montoro, 
que cria, nas regiões metropolitanas, o Cons_elho Admi
nistrativo constituído pelos Prefeitos e por representan
tes das Câmaras MUnicipais, modificando a Lei Com pie~ 
mçn_tar n" !4, de 8 de junho de 1973. Sessão: 4-10-83. 

Projeto de Lei do Senado n9 39, de 1983, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a 

~~~)d~a~moi~~~~d~ie~mpeJ6Ti~~i: r~de~~~. ~eá~n;~t~~ 
providências. Sessão: 31-10~83. 

Mensagens Aprovadas Relativas à Escolha de Autoridades-

Mensagem n9 178, de 1983 (n" 345/83, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do se-nado a escolha do Senhor João Augus
to de Médicís, Ministro de Primeira Classe, da Carreira · 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Quênia. Sessão: 5-10~83 (ex~ 
traordinária). 

Mensa~e~ n" 185, de 1983 (n9 359/?3, na orige~), 
pda qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do General-de-Exército 
~úlio Chagas Nogueira para exercer o cargo de Ministro _ 
~9-.~~erior Tribunal Militar, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro General-de--Exército Reynal
do Mcllo de A.Jmeida. Sessão: 5-10-8~ (extraordinária). 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 
48• Reunião do Conselho de Supervisão do PRODASEN 

. Aos VJnte e seis d~a~ do mês de junho de mil novecen~ 
tos e oitenta e três, às 16:00 horas, na sala de reuniões da 
Diretoria-Geral do Senado Federal, reúne-se o Conselho 
de Supe'r"Vísào-do PRODASEN, sob-a Prisidêi1cla 'ctà :Ór~" 
Aiman Nogueiri da Ganla, ·oiretoi'-(ieral do SenadO 
Federal e Vice~Presídente do Conselho. Presentes os 
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Conselheiros Dr. Nerione Nunes Cardoso, Dr. Pedro 
Cavalcanti d'Albuquerque Netto e Dr. Rui Oscar Dias 
Janiques. O Senhor Presidente, em exercício, declara 
abertos os traba~Jhos, dispensando a leitura da Ata da 
reunião anterior, que foi distribuída com antecedéncia 
aos Senhores Cõnselheiros, sendo aprovada pelos pre
sentes. Em seguida, o Senhor Presidente coloca em apre
ciaç-ão o processo PD-0340/83-9, relativo à Prestação de 
Contas do PRODASEN do exercício de 1982 que, com 
os pareceres favoráveis do Relator, Conselheiro Nerione 
Nunes Cardoso, e do Sr. Auditor do SenadQ Federal, é 
analisado e aprovado à unanimidade dos presentes. 
Passa-se ao item seguinte da pauta, referente ao processo 
PD-0397 /83-0, que trata da Prestação de Contas do prí
meiro trimestre de 1983. O Conselho decide encaminhar 
preliminarmente o processo ao Sr. Auditor do Senado 
Federal para emitir parecer. Dando prosseguimento, é 
colocado em discussão o assunto referente à transfor
mação do emprego de Técnico de Manutenção, ocupado 
atualmente pelo servidor Francisco Franco Ribeiro Ne
to, no emprego de Engenheiro, com o aproveitamento 
do mesmo servidor, o qUal possui a escolaridade exigida .. 
A justificativa do Diretor--êxi!cutivo é.lida e baseia~se 
nas necessidades do serviço, conforme_Exposição de Mo
tivos do Diretor da Divísão de Suporte Técnico e Ope~ 
ração do PRODASEN. O Conselho de Supervisão deci
de submeter o assunto à elevada decisão de Sua Excelên
cia, o Presidente do Senado, Senador Nilo Coelho. Dan~ 
do prosseguimento, coloca-se em apreciação a Proposta 
de Alteração do Orçamento Interno do FUNDASEN 
para o exercício de 1983 - PD-229/82-2. O Conselho 
decide encaminhar o assunto à análise do Sr. Auditor, 
para emitir o respectivo parecer e, então, discuti-lo na 
próxima -reunião. O Senhor Preslden.te concede a palavra 
ao Senhor Diretor-Executivo do PRODASEN, que pas
sa a expOr detalhadamente sobre o projeto PROTEUS, 
-Seus objetivos e etapas de execução. O assunto é ampla
mente debatido, tendo o Sr. Diretor~Executivo respondi
-do às indagações dos Senhores Conselheiros. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a presente 
reunião. E, para constar, eu, Ana Maria Medo Maren
go, Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei a pre
sente Ata que vai assinada pelo Senhor Presidente e de
mais membros do Conselho. Brasília, 26 de junho de 
1983. - Aiman Nogueira da Gama, Presidente, em 
exercício, do Conselho de Supervisão do PRODASEN 
- Nerione Nunes Cardoso- Pedro Cavalcantí D'Albu
querque Netto - Rui Oscar Dias Janiques. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 194• SESSÃO, 
EM 3 DE NOVEMBRO DE 1983 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofício do Sr. ]'i'M 

Secretário da Câmara dos DeputaM 
dos 

Comunicando a rejeição e apro~ 
vaçào, respectivamente., das seguin
te~ matérias: 

-Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Càmi:tra n<:> 
123(78 (n' 1.230/75, na Casa de 
origem), que altera a redução _do§ 
2<:> do art. 72 da Lei n~' 5.108, de 21 
de setembro de 1966 __.:_ Códígo Na
cional de Trânsito. (Projeto envia
do à sanção em 26-10-83). 

-Substitutivo do Senado Fcde
r<ll ao Projeto de Lei da Câmara n<:> 
105/82 (n"' 3.225/80~~--na -Casa de 

SUMÁRIO 

origem), que dispõe sobre a jorna
da de trabalho nos serviços de en
fermagem e dó outras providências. 
(Projeto enviado à s~nção em 26-
10-83). 

1.2.2- Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.3- Comunicaç-ãO da Lide
ran-;a do PMDB na CároªJ'a dos De
putados 

-De substituição de membro 
cm comissão mista. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR JOSE FRAGELLl 
- Transmitindo apelo -da C:1mara 
Mui1icipal de Dourados- MT, ao 
Sr. Ministro do Interior. em favor 
do a_umento dtt subvenção_ que a 
FUNAI concede ao hospital indí
gena daquele Município. 

~SENÂDOR HUMBERTO LU
CENA. como líder- Decisão da 
Advogada c Vereadora Tereza Bra
ga, em deixar a cidade de Campina 
Grande - PB, em decorrência das 
ameaças que vem sofrendo, por sua 
atuação em defesa do.<; camponeses 
daquele Estado. 

SENADOR JOÀO CALMON 
-Apelo aos Srs. Congressistas em 
favor do _apoio ii Proposta de 
Emenda ii Constituição n~' 14/83, 
de sua ~utoria, que estabelece a 
obrigatoriedade de aplicação 
anual. pel~1União, de nunca menos 
de treze por cento e, pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, de, 
no mínimo, vinte e cinco por cento 
da renda resultante dos impostos, 
na manutc_nçàl) e desenvolvimento 
do ensino. 

SENADOR Df.!VARTE MARIZ 
- Defesa da manutencão do pro-

SEÇÃO 11 

SEXTA-FE1RA, 4 DE NOVEMBRO DE 1983 

Ata da 194~ Sessão, 
Em 3 de novembro de 1983 

I• Sessão Legislativa Ordinária, 
Da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la 
e Passos Pôrto 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

I ris Célia- Mório Mui~- Fóbio Lucena- Aloysio 
Chaves---!.. Gabriel Hermes.,..... Alexandre Cosw.- Almir 
Pinto- José Lins- Vírgjlio Távora- Dinarte Mariz 
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes 
Gadclh<.1 - Aderbal Jurem<l - Louri;al Baptista -
Joiio Calmon -José lgmício- Moacyr Dalla - Ro
berto Saturnina- Itamar Franco- Severo Gomes
Henrique Santiilo- José Fragelli- Carlos Chiarelli
Pedra Simon - Octavio C:1rdoso. 

O SR PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lisw de 
presenca acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, dccl~ro aberta a sessão. 

-Sob a- prOteção de õCus iniciamOs nOssOs trabalhos. 

O Sr. ]~>-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E /ido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Primeiro Secretário da Cãmar::t dos Deputados 
N~> 1018/83, de 1~> de novembro do corrente ano, co

municando a rejeição do Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei da Cãmara n~> 123, de 1978 (nQ 1.230/75, na 
Casa de origem). que altera a redução do§ 2'>' do art. 72 
da Lei m 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código 
Nacíom<\ de Trânsito. 

(Projeto enviado à sanção .em 26.10.83) 
N~> !019/83, de I~> de novembro do corrente ano, co

municando a aprovação do Substitutivo do Senado ao 
Projeta de: Lei d<l Câmara n~' l05, de 1982 (n9 3.225/80, 
na C usa de origem), que dispõe sobre a jornada de traba
lho nos serviços de enfermagem, e dá outras providên-
cius. 
(Projeto enviado à sunção em 26.10.83) 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

cesso mdireto para escolha do Pre
sidente e Vice-Presidente da Re-_ 
pública. 

1.2.5- Comunicação da Presi
dência 

-Convocação de sessão ex
traordináriã ii reauz-aY-se hoje, às 
18 horas e 30 mínutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

1.2.6 - Requerimento 

- N~> 823/83, so11citando que o 
tempo destinado aos oradores do 
Expediente da sessão do dia 24 do 
corrente, sejf;l dedicado_a_ homena
gear Heráclito Fontoura Sobral 
Pinto. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de L!:'i da Câmara n~' 

158/83 (n'i' 12/83, n_a Casa de ori
gem), que dispõe sobre a criação de 
cargos na Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de 
Mato Grosso. e d_á out_ra.s provi
dências. Aprovado. À sanção. 

- Projeto de Lei do Senado__ n'i' 
198/79. de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que disciplina o 
exercício da profissão de detetive 
particular. Aprovado com emenda. 
À ComiSsão de__ Redação. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 

120/83 (n~' 366/83, na Ca.sa de ori
gem), de iniciatrva ·do_Senhor Presi
dente da República, que estabelece 
prazo para prescrição do direito de 
ação contra atas relativos a concur
sos para provimento de cargos e 
empregos na administração- federal 
direta e nas autarquias federais. 
Aprovado. Ã sanção. 

...:__Projeto de Lei da Câmara n~' 

157/83 (n~' 213/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa-do Senhor Presi
dente d::~ República, alterando dis-

positivo da Lei n~' 7.079, de 21 de 
dezembro de. 1982, gue fixa os valo
res de retribuição. da categ~~i~ fun
cional de Agente de lnspeção Sani
tária e Industrial de Produtos de 
Origem Animal, do Gfupo. Outràs 
Atividades de Nível Médio, Código 
NM-1000, e dá outras providên
cias. Aprovado. À sanção. 

--:- Projeto de Lei do_ Sen_~do_ n" 
103/81. de autoria do Senador 
Franco Montoro, que assegura ao 
empregado substituto salário igUal 
ao do substituído. (Apreç_iaç_ãq_pre
liminar da juiidicidade)._.Y~_!ação 
adiada por falta de quorum. 

- Prçjeto ~e-Lei da Çãm_ªra n9 
1/8 I (n~> 865/79, na Casa de_ od
gem), qu~ assegura matrfcula,- nas 
escolas de qualquer nfvel aos servi
dores que especifica, Discussão en
cerrada, ficando a v_otução adiada 
por falta de quorum. 

1.4 -cCOMUNICA<;ÃO DA 
PRESIDENCIA 

Adiamento, por falta de quorum, 
da votação do Requerimento nY 
823/83 lido no Expediente. 

1.5 _:C DISCURSOS APOS /1. 
ORDEM DO DIA 

SENADOR MARIO MAIA -
Restabelecimento das eleições di re
tas para Presidente e Vice
Presidente da República. 

SENADCYR MARCO MACIEL 
- XII Congresso Brasileiro de 
Bibliotccononi1_a e __ Documentação, 
recentemente realizado em Cambo
riú- se. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA - Cinqilentená"río de furi
dação da VASP. 

SENADOR HENRIQUE SAN
TILL_O_- Protesto coiltra a decl-
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Impresso sob o responsabilidade do Mesa_ do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre··········~-~-·~············~·· 
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Cr$ 3.000,00 
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Tiragem: 2.200 exerriplares 

são do Governo Fede~al em cons~ 
truir estrada cortando o Parque 
Nacionaf do- A~aguaía, ·na 1\ha de 
Bananal. 

SENADOR CARLOS ALBER
TO - Documento elaborado pelo 
Rotary Club de Mossará - RN, 
propondo medidas de combate ao 
desemprego naquela cidade. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA OR· 
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 195• SESS!O, 
EM 3 DE NOVEMBRO DE 1983 

2.I- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

2.2.2 - Requerimento 

N? 825/83, de autoria dos Srs. 
Aloysio Chaves, Humberto Lucena 
e Roberto Saturnino, de urgência 
para a Mensagem n? 184/83, pela 
qual o Senhor Presidente da Re-. 
pública submete ao exame do Sena
Cio, proposta do Sr. Minisfro de Es
tadQ _d_a Fa;zenda, para que o Go
verno do Estado do Maranhão seja 
autorizado a elevar temporaria
mente em CrS 4.857.149.100,00, o 
montante de sua dívida consolid_a.-_ 
da. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Redução Final do Projeto de 
Decreto Legislativo n~> 5/82, que 
aprova o texto do Acordo de Coo
peração_ Cientifica, Tecnológica e 
Técnica entre o Governo da Re_
pública Federativa do Brasil e o 
Governo --da República Argelina 
Democrática e Popular, concluído 

PARECERES 

PARECERES Nos 938, 939 E 940, DE 1983. 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 36, de 1982 
(n~' 831~8, de 1979, na Câmara dos Deputados), que 
""dispõe sobre a incidência de correção monetária nos 
depósitos judiciais'\ 

PARECER No 938, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

RELATOR: Senador Martins Filho 
O Projeto sob exame, consubstanciado em Substituti

vo da douta 'comissão de Constituição e Justiça da Câ
mara dos Deputados, origina-se de iniciativa do nobre 
Deputado Marcelo Unhares, â qual se anexou outra, 
versando o mesmo assunto, do nobre Deputado Maurí
cio Fruet. 

Ambos os parlamentares, com as suas respectivas pro
posições, ret1etiram a preocupação de largos segmentos 
da sociedade brasileira com o problema dos depósitos ju
diciais em dinheiro. 

Tais depósitos, como se sabe, somente se corrigem 
monetariamente, nos termos da legislação vigente, em 
determinados_ casos, e não em todos os casos, no âmbito_ 
federal ou estduat, como seria uma imposição de equani
midade,_ de justiça Soda] e de melhor ordenamento j urí
dico. 

Como salíentou o Deputado Marcelo Unhares, na sua 
Justificação, seu Projeto vem preencher uma lacuna em 
nossa legislação, pois, na verdade, "a aplicação da cor
reção monetária aos depóSitos judiciais estã a exigif Um 
critério uniforme, ainda não alcançado pelos textos em 
vigor", cuja ausência suscíta "dúvidas, incertezas e omis
sões em matéria de tanta relevância". 

O Decreto-lei nl' 759{69, que criou a empresa pública 
Caixa Econômica Federal, deu a essa instituição o privi
légio de recolher os depósitos judiciais em dinheiro, 
corrigindo-os monetariamente, somente nos procedi
mentos da competência dos juízes federais. O novo Códi
go de Processso Civil de 1973 ampliou (art. 666, I) o rol 
das instituições que podem creditar tais recolhimentos, 
mas se omitiu em relação à correção monetária dos de
pósitos. A Lei n~' 4.595/64, regulando o sistema bancário 
nacional, também se omítiu quanto à correç-ão. 

A aplicação do produto da aHenação ou do depósito 
"em obrigações ou t(ttilos da dívida pública da União ou 
dos Estados", caso não levantado antes de trinta dias 
(art. I. t 16, § único, C PC), e, na prãtica forense, a criati

- vidade de magistrados que impedem a deteriora9ão de 
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em Brasília, a 3 de junho de 1981. 
Aprovada. Ã promulgação. 

- Redução Finlll do Projeto de 
ResoluçUo n'-' 112/83, que- autoriza. 
<1 Prefei-tura ~-Uriicipal de São PaU~ 
lo, Estado de São Paulo, a contra~ 
ta r operação de crêdito no valor de 
Cr$ 327.090.064,12 (trCzcntos c 
vinte e sete milhões, noventa mil, 
sessenta e quatro cruzeiros·e doze 
centavos). Aprovada. Ã promul
gação. 

Cainj:,os. viúva do ex.magiStr~d~ 
Francisco Conç:Jlves Campos. 
Aprovado. À sanção. 

2.4- MA TERIA APRECIA
DA.APÓS A ORDEM DO DIA 

Mensagem n'-' 184/83, em regime 
de ur,ienci-a, nos termos do Reque
rimento n'-' 825/83. lido no expe
diente du presente sessão. Aprova
da, nos termos do Projeto de Reso
luçfto n'-' 1 14/83, após pareceres das 
comissões competentes. Ã promul
gaçUo. 

- Projeto de Lei da Câmara n" 
165/83 (n' 1.207(83,_n:t Casa de 
origcin), de iniciativa do Senhor 
Presidente _da República, que con~ 
cCde Pensüo Especial a Augusto 
Schulze e dá outn1s providênchls. 
Aprovado. À sanção.- -

- Projeto de Lei da Câmara no:> 
119/83 (n"' 212(83, na Casa de ori
gem), de iniCiativa do Senhor Presi
dente da República, que reajusta a 
Pensão Especial concedida Pela Lei 
n" 2.637, d-e 9 de novembro ·ae 
1955, a Adelina de Gonçalves 

- ?rojcto __ de Lei -~a Câmara n:_ 
203/Sl (n' 6.74I(S2, ~a Tasa d~ 
origerii.), de inichitiva do Senhor 
Prcsiden-tC-da ReptibTíca. -qu-e esten
de aos Auditores do Tribun:.Il de 
Contas da União, o disposto nà Lei 
n'-" 6.554, de 21 de agosto de 1978, e 
d:í outras_ providências. Apro,·ado. 
Ã sanção. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA OR· 
--DEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SÇSSÃO. ENCERRAMENTO. 

3-MESA DIRETORA 

4- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

5- Composição das Comissões 
Permanentes 

dinheiro sob a guarda da Justiça, têm minorado o risco 
do empobrecimento dos litigantes sob ameaça da desva
lorização da nloeda. Contudo, não solucionaram de
todo um problema que afeta o desejado prestigiamento 
da Justiça. 

O Projeto, em suma- alterando o art.l<:> do-Decreto
lei n'.' 3.077/41- amplia o elenco das institi.iíçõ6 finan
ceiras em condições de receber recolhimentoS de impor
tâncias ein dinheiro, cujo levantamento ou· utilizaçãO de
pender de autorização judicíiil, actitando ao teXto vigente 
o Banco do Nordeste do Brasil S. A., o Banco da Ama
zônia S.A. e o Banco NaciOnal de Crédito CoOperativo; 
e oferece a tais depósitos (nos juízos federais e" estaduais) 
"juros e correção monetária, Calcu.lados e pagos segundo 
os critérios e percentuais vigentes p<!ra as cadernetas de 
poupança". 

Por outro lado, altera dispositivos do novo Código de 
Processo Civil, de 1973, para adequá-los às premissas 
acima enunciadas. 

A proposição, mt forma _do citado Substitutivo da Co
missão de. Constituição e_Justiça da Cârnara,-foi aprova
da sem restrições por aquela Casa do Legislativo. 

Nossa opiníão não diverge com a da Câmara, o que 
nos leva a sugerir a aprovação do Projeto, reportando
nos aos <:~rgumentos já ex pendido~<>, no bojo do processa
do, em torno da matéria. 

Sala da Cómissão:to de abril de 1983. - Murilo Ba~ 
daró, Presidente -:- Martins Filho, Relator - Aderbal 
Jurema- Hélio Gueiros- João Calmon- José f&nácio 
- Marcondes Gadelha - Passos Pôrto. 

PARECER N' 939, DE 1983 
Da Comissão de Ecoriomia 

RELATOR: Senador Fernando Henrique C<:~rdoso 
A nosso ver este projeto originâiio da Câmara dos De

putados por iniciativa do Deputado Marcelo Linhares 
ao qual se anexou o do Deputado Maurício Fruct con
tém em essência três medidas que contemplam os aspec-
tos jurídicos e económicos, a sabá: -

a) corrige os depósitos judidaís com aS taxas de cor
reç-ão monetária e juros iguais aqueles vigorantes para as 
cadernetas de poupança. 

b) amplia o número de estabelecimentos b<:~ncárioS -ap~-
tos a receberem os depósitos judiciais. -

c) estende obrigatoriamente a todos depósitos judi
ciais os benefícios da correção monetáriã e juros antes 
privilégio daqueles det~rminados PelOs Juizes Federais. 

Do ponto de vista económico a ifldexaçào dos aiivos 
financeiros e das fruções. de renda apropriada pelas 

v.ârif.1s classes so_ciaís·é_ uma regr<:~ da economía_brusHeira. 
Desta maneira os salários, os alugUéis, 0- FGTS estão li~ 
gados de alguma forma por taxas que refletem o aumen
to geral dos pre~,·os da _economia. Bem como os assalaria
dos e principalmente as effipresas depositam suas reser
vas ilas -Cadernetas de poupunça e no mercado aberto. 
Neste sentido o montante sujeito a litígio qualquer que 
seja -a sentençã tem que ser preservado nos níveis do mo
mento em-que s_e inicia o processo judicial porque as pãr
tes em litígio não podem ser penalizad<:~s pela sociedade 
através do congelamento dos seus ativos finan-ceiros. 
Lembra~ ia ainda que Uê instituiçõ~ financeiras_ que t-ece_~ 
bem es-tes depósitos faze"m uso deste numerário comO 
quuiquer outro ou seja gerando lucros bancários para o 
Sanco--depoSitúrio. - ----- ------ ------

Por outro lado, o projeto amplia o número de insti
t_uiçÕes bancárias que receberão estes depósitos bem 
como obriga a todos depó~itosju_dic:ülis auferirem rendi
mentos aos níveis da c;_~dernta de poupança e não somen
te_ _aqueles de competência dos Juízes Federais. Estas 
duUs nledidãsvisam uperfeiçoar a essência-do projetO I~ 
Yando a todos a distribuiç-ão da Jus._tiça. 

O projeto cm exame foi aprovado pelu Câmara com o 
substitutivo_ da_ Comissão de Con~t_it_uição e Justiça da· 
quela Casa Legislativa. No Senado Federal o projeto foi 
aprovndo pela C_omi_ssào de Constituição e Justiça sem 
restrições. 

Feitas estas considerações, sugiro a aprovação do pro
jeto por esta ComisSãó de Economia. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1983.- Roberto 
Campos, Presidente- Fernando Henrique Cardoso, Re
la_tor - Se\'ero Gomes - Benedito Canellas - Gabriel 
Hermes - Lomanto Junior - João Castelo. 

PARECER N' 940, DE 1983 
da Comissão de Finanças 

__ Relator: Senador SeYero Gomes 
Na fOrma- regimentãl, vem a exame da Comissão de 

Fin~!'ças o ~rojeto d~ L~i da Câmara, de iniciativa do 
ílu~<;~r~_ DePutãdo -Marcelo Linhares, que dispõe sobre a 
incidência de correção monetária nos depósitos judiciais. 

Justificando sua proposição, destaca o autor: 

"O p-roje-to--Yem preenCher a lacuna em nossa le

gis.lação, de i~teresse da pr9_em ~çonQmic!!, que me
rece ser preservada. 

- --- A aplicação da correção monetá_ria aos depósitos 
judiciais estâ a exigir um critério uniTorme,--ainda 
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não alCançado pelos tCXtõs em vigor e que adota
ram, gerando dúvidas, incertezas e omissões cm ma
téria de tanta relevância. 

A depreciação monehíria é fato notório,-ao que o 
legislador não fica indiferente. 

Nos dias atuais e coexistindo com o desenVolVi. 
menta, o grande problema a solucionar reside na inR 
f1açào que atinge a todos os povos e nações, desper
tando uma luta constante entre o nominalismo e o 
realismo monetário. 

Há, pois, necessidade de se cristalizar, cada vez 
mais, a concepção das dívidas de valor, adaptável a 
certas categorias jurídicas, de modo a se estabelecer 
o reajuste da expressão nominul de obrigações pecu
niárias, f:.Jzendo-as conservarem o seu valor intrín
seco, diante da deterioração da moeda. 

Esse é o objetivo a que visa a proposição, levan
do em conta, uté mesmo, princípios gerais de direi
to, dos mais respeitáveis e de fundo equitativo, 
quais se definem o da ilegitimidade do enriqueci
mento sem causa do credor e o d<l irresponsabilida
de do credor, ante os fatores c:conômicos extraordi
nâríos dll própria conjuntura. 

Convém assinalar que o Código de Processo CiR 
vil, em seu ait:666~ esqueceu de prever a cautela ora 
indicUda, e O DecretO-lei n;> 759, de 12 de agosto de 
1969, que criou a empres-a póblica Caixa Econômica 
Federal, <:~rL 16, apenas sujeitou à correção mone
tárill os depósitos judiciais em clinheiro, relativos a 
procedimentos de competência dos juízes federais. 
Em igual omissãO, -que Se procura sanar, Incorreu, 
também, a Lei n<:> 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
que regulou-O siStema bancário nacionaL 

Oferece o projeto, em suma, a opção correta, 
aceita no Brasil, para combater a inflação, através 
de uTTl direito transitório, que lhe atenue os efeitos-, 
re!e_gUOcis para um"a política económica a longo pra
zo a erradicação gradativa de suas causas, conside:
rada a infb.çàü em úttima análise: como fenômeno 
monetário, suscetível de controle por medidas le
gais, relativas à função jurídic<:~ do dinheiro." 

Na Câmara dOs Deputados, ll matéria obteve apro
vação do Plenário, sob forma de Substitutivo da Comis
são de Constituição e iUstiçu, após tramitur pelas Comis
sões Técnicas daquela Casa do Congresso NacionaL 

Já nll Senado Federal, manifestaram-se favoravelmen
te no projeto as Comissões de-Constituição e Justiça e de 
Economia. 

Sob o asPecto fiáinceJro--- que nos cabe analisar -
entendemos que ll ampliação do elenco de instituições fi. 
iianceims autorizadas a receb:r depósitos é procedente. 

Com relação aos juros e correção monetária aplicáveis 
segundo critérios e percentuais vigentes para as caderne
tas de poupança, o projeto visa a uniformizar a atuali
zação monetária para todos os depósitos judiciais, al· 
guns aif!da não alcançados pelas normas vigentes. 

As instituições finànceiras acolhem os depósitos e pro: 
movem aplicações financeiras, nada mais justo, portan
to, do que promover a atualização e remunerar os valo
res- depositados. 

Trata-se de modificação legal exaustivamente exami
nada pel<:~s Comissões Técnicas da Câmara dos Deputa
dos e do Senado Federal, universalizando a correçào 
monetária nos di:pósitos judiciais. 

Ante as razões apresentadas, opinamos pela apro
vação do Projeto de Lei_da Câmara n'-" 36, de 1982. 

SaJa da Comissão, 27, ~e 01,1tubro de 1983. - Itainar 
Franco, Presidente. -Severo G_omes, Relator. -José 
Fragelli - Roberto Campos - Almir Pinto ----:- Guilherme 
Palmeira - J utaby Magalhães - PassoS Pôrto - SaldaM 
nita Derzi: 
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PARECERES Nos 941 e 942, DE 1983 

Sobre o Projeto ~e Lei da Câmara IJ'? 111, de 198t 
(n9 1.746-B, de 1979, na Câmara dos Deputados) que 
"altera e introduz dispositivos no Decreto-lei n9 594, 
de 27 de maio de 1969, que instituiu a Loteria Espor
tiva Federal". 

PARECER No 941, DE 1983 
da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Aderbal Jurema 
O projeto em exUme, de autoria do ilustre Deputado 

Jorge Arbage, pretende alterar e introduzir dispositivos 
no Decreto. lei n' 594, de 27 de maio de 1969, para o efei~ 
to de destinar 5% (cínco por cento) da renda líquida, ob
tida com a exploração da Loteria Esportiva Federal, aos 
planos de conservação de rodovias federais, mantidas 
mediante convênio_entre o DNER e os Batalhões de En
genharia, sediados na Amazônia. 

Em sua justificação õ autor do projeto diz que: 

"Buscamos, com a presente proposição, uma fór
mula viável de obtenção de recursos para uma fina
lidade altamente indispensável ao desenvolvimento 
da Amazônia. 

Em verdade, as rodovias localizadas nas fronteí
ras da região demandam, pela localização e outras 
peculiaridadeS, conservação rii.elhOr do que a até 
aqui desenvolvida, sendo certo, por outro lado, que 
a falta de recursos é sempre o motivo da insuficiên
cia de atuação dos órgãos responsáveis por tal con
servação." 

Com base nos objetivos predpuos de institUição dessa 
fonte de receita é mister ressaltar que esses recursos são 
captados e canalizados para financiamento de progra
mas e projetas de carátcr assistencial, social, educacional 
e aprimoramento físico, a·rrecadados pela Caixa Econó
mica Federal, Agente Financeiro e Banco de Dese_nvolvi
mento Social com a finalidade de., através desses finan
ciamentos, promover e atingir esse tipo de desenvolvi
mento. 

Posteriormente ao Decreto-lei n' 594, de 27 de maio de 
1969, objeto da alteração proposta, foi promulgada a Lei 
n<:> 6.168, de 9 de dezembro d~ 1974, que criou o Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social--FASe deu ou
tras providências relativas ao escalonamento e distri~ 
buição dos recursos provenientes da Renda Líquida das 
Loterias Federal e Esportiva, confirmando as mesmas fi
nalidades sociais Que jã eram financiadas pela Loteria 
Esportiva, bem como a_sua distribuição para os órgãos e 
entidades vinculadas à area $Ocial. 

Em que pese os_ meritórios argumentos do autor do 
projeto, consideramos ser inconveniente a efetiVação da 
medida proposta, que, ao nosso ver, não produzirá os 
efeitos pretendidos pelo parlamentar, prejudicando os 
investimentos de carãtér á_ssístencial, educa_cional e de 
aprimoramento físico~ efetuados com recursos da Lote
ria Esportiva Federal. 

Além disso, não se pode deixar de reconhecer a ade
quada distinção pelo Governo ac3otada, ao especificar 
áreas de desenvolv_imento econômico e áreas de desen~ 
volvimento social, vinculando-as, respectiyamente, por 
meio dos Ministério::> pertinentes, às diretrizes e orien
tação dos Coriselhos de Desenvolvimento EconómfcO e 
de Desenvolvimento Social. 

Finalmente, esse percentual, embora significativo para 
aplicação em educação e assistência, nada significará nas 
rodovias federais da Amazónia, em face da extensão fer
rito ria!, além de ser uma medida discriminatória por não 
benefiCiai' tOdas as regiões do País. 

Isto posto, somos pela rejeição do projeto. 
Sala da Comissão, 30 de junho de 1983. ~Joio Cal

moo, Presidente.- Aderbal Jurema, Relator.- Fernan
do Henrique Cã-rdoso- Gastão Müller- Passos Pôrto 
- Álvaro Dias. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECER N' 942, DE 1983 
Da Comissão de Transportes, Comunica~ões 

e Obras Públicãs -

Relator: Senador Marcelo Miranda 

De autoria do ilustre Deputado Jorge Arbage, vem a 
exame desta Comissão Projeto de Lei, visando alterar e 
introduzir dispositivos no Decreto-lei n<:> 594, de 2.7 de 
maio de \969, a fim de destinar 5% (cinco por cento) da 
renda líquida, obtida com a exploração da Loteria Es
portiva Federal, aos planos de conservação de rodovias 
federais, mantidos mediante Convênio entre o DNER e 
os Batalhões de Engenharia, com sede na Amazônia. 

Justificando a proposição, o seu ilustre autor esclarece 
que "Buscamos, com a presente proposição, uma fórmu
la viável de obtenção de recursos para uma finalidade al
tamente indispensável ao desenvolvimento da Am;1zô-_ 
nia. 

Em verdade, as rodovias localizadas nas fronteiras da 
Tegiãõ demandam, pela localização e outras peculiarida
des. conservação melhor do que a até aqui desenvolvida, 
sendo certo, por outro lado, que a falta de recursos é 
sempre o motivo da insuficiência de atuação dos órgãos 
responsáveiS por tal conservação". 

Q projeto, em seu artigo J9, declara que o arL 39 do 
Decreto-lei n9 594, de 27 de .maio de I 969, acrescido de 
parágrafo único, passa-a vig6rar com a seguinte redação: 

"Art. 39 A renda líquida obtida com a explo
nlção da Loteria Esportiva Federal será,- saho o 
percentual referido no parágrafo únicÕ deste artigo, 
obrigatoriamente destinada a aplicações de caráter 
assistencial, educacional e aprimoramento físico, e 
distribuída de acordo com programação expedida 
pelo Poder Executivo, observadas as seguintes .ta
xas: 

Parágrafo único. 5% (cinco por cento) do líqui
do apurado será aplicado com exclu_sividade, nos 
planos de conservação de rodovias federais ·median
te Convênio entre o DNER e O!:i Batalhões de_Enge
nharia sediados na Amazônia." 

Depreende-se que o objetivo dessa fonte de receita é a 
captação de recursos para o desenvolvimento de projetas 
n-a-área assistencial, social, educacional e aprimoramen
to tisico. 
-O desenvolvimento do País exige que se destinem re

cursos de forma a mais homogénea possível por todas as 
regiões-geográficas do território, não se podendo deixar 
de reconhecer a adequada distinção adotada pelo Gover
no ao especificar áreas de desenvolvimento económico e 

- ãreas-de desenvolvimento social, vinculadas aos Minis
térios correspondentes. 

Assim, verifica-se que a medida, se adotada, teria ca
ráter discriminatório, já que não beneficiaria todas as rew 
giões do País, razão por que somos pela rejeição do pro
jeto. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1983.- Benedito 
Ferreira, Presidente. - Marcelo Miranda, Relator. -
Affonso Camargo- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante. 

PARECERES NoS 943, 944 e 945, D~ 19ll3 ~ 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'? 17, de 1983 
(n<:> 3.862-B, de 1980. na Câmara dos D~putados), 
que "acrescenta parágrafJs ao artigo 11 da Lei n11 
6.683, de 28 de agosto de 1979- Lei de Anistia, rela
tivamente aos servidores que não foram condenados 
pelo Poder Judiciário". 

PARECER No 943, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Seraador Hélio Gueiros 

O presente projeto, originãrio da Câmara dos Deputaw 
dos -e de autoria do ex-Deputado Célia Borja, quer acres-

Novembro de 1983 

centar parágrafos ao art. 11 da Lei de Ani~tia para ex~ 
cluir, das restrições contidas no mencionado dispositivo, 
os servidores civis e militares que processados perante o 
Poder Judiciário, não foram condenados. 

A reivindicação é de uma procedência jurldica óbvia, 
já que se torna iníquo - portanto contrário aos objeti
vos da verdadeira justiça - punir-se alguém por fato ju
dicialmente reconhecido como inexistente. 

O art. I I da Lei de Anistia, vigente. é do s_eguinte teor: 
..,_Art. li. Esta Lei, além dos direitos nela ex

pressos;-não gera quaisquer outros inclusive aqueles 
relativos a vencimentos soldos, salários, proventos, 
restituições atrasadas, indenizações, promoções ou 
ressarcimentos." 

Tais restrições, naturalmente, tiveram o objetivo de 
poupar o Tesouro Nacional, embora eticamente sejam 
um resquício da intolerância que, por tantos anos, domi
nou ·a nOsso País. Se os governantes perpetraram pu~ 
nições injustas, deviam ser pessoalmente responsabiliza
dos por suas conseqUências. Não parece justo que se im
ponha às vítimas castigo perpétuo de não poderem recta~ 
mar seus direitos. 

O projeto, em suma, deseja acrescentar ao citado art. 
II da Lei de Anistia os seguintes parágrafos: 

"§ !9 São excluídos destas restrições os servi
d~>res civis_e_mt(itares que processados perante o Po
der Judiciário não foram condenados. 

§ 2<:> Não ocorrendo o retorno ao serviço ativo, 
no interesse da administração, o servidor, nas con
dições do parágrafo anterior, será aposentado, 
trãnsferido para a reserva de I• classe ou reformado 
no cargo. posto ou graduação que teria atingido, na 
data da publicação da presente lei, -se houvesse per
manecido na ativa." 

Pelo que se vê, é o mínimo que o legislador, em nome 
do Poder Público, pode fazer por tantos injustiçados, 
prati~mente não alcançados pela decantada anistia. 

~essalte-se que o projeto não agride a Con-stituição, 
que determiOa no- seu ariigo 57, V r, ao definir a compe~ 
tência exclusiva do Presidente da República em relação à 
inicilltiva das leis: 

"Vl- concedam anistia relativa a crimes põlíti
cos, ouvido o Conselho. de Segurança Nacional." 

A proposição não concede anistia a ninguém, mas 
apenas oferece, expressamente, uma interpretação, à lei 
vigente, que alguns tribunais não têm aceito. 

Tais são as razões que me levam a opinar favoravel
mente ao projeto, por constitucional e jurídico, além de 
lhe oferecer integral apoiamento quanto ao mérito. 

Este o meu parecer. 
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1983.- Helvídio 

Nunes, Presidente, em exercício - Hélio Gueiros, Rela
tor _-_Alfredo Campos - Odacir Soares - Octávio 
Cardoso - Aderbal Jurema - Passos Pôrto - João 
Calmon - Martins Filho. 

PARECER No 944, DE 1983 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Martins Filho 

O projeto sob exame, originário da outra Casa do Le
gislativo, e de autoria do então Deputado Célia Borja, 
emérito professor de Direito Constitucional, tem pores~ 
copu excluir das restrições do art. 11 da Lei de Anl$tía, 
os servidores_ civis e militares_ que, atingidos por atas da 
Revolução de \964 e embora processados pelo Poder Ju
diciário, não tenham sido condenados. 

Na Justificação, recorda o Autor a ocorrência de casos 
de pessoas _que, punidas com base na legislação revolu
cionária, não foram condenadas nos processos a queres
ponderam perante o Poder Judiciário, hav_endo mesmo 
casos em que "o pronunciamento da Justiça foi unânime 
no sentido de proclamar a inocência dos acusados". 
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Contudo - é o Autor quem ressalta - "na aprew 
dação dos pedidos de retorno ou reversão, requeridos 
por punidos pela legislação extraordinária, a Adminis
tração não se tem sensibilii:ãdo pciQ desPacho favorável 
dos processos movidos contra os postuluntes, proferido 
pela Justiçll, em especi<tl a Milítar·-·. 

Assim, a proposição visa corrigir a !UcUna legal, para 
devolver, como destaca Céllo Borja, a tranqUilidade aos 
l:.tres daqueles que, embora punidos com base nos a_tos 
institucionais, tiverum sua inocência rCcorífiecida pelos 
órgãos da nossa Justiça. 

A matéria tramitou na Câmara dos Deputados com 
pareceres favoráveis das doutas Comissões Técnicas a 
que foi submetida e, reconhecida a sua utilidade social, 
nosso parecer é pela sua aprovação. 

Sala dLl Comissão, 21 de setembro de 1983.- Fâbio 
Lucena, Presidente - Martins Filho+ Relator - Passos 

Pôrto - Alfredo Campos. 

PARECER N' 945, DE 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Amaral Peixoto 
A proposição Cm tela, origlnáría da-Cilinara dos De

putados, onde obteve aprovação em plenário, após a ma
nifestação das doutas Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Serviço Público e de Fianças, tem por escopo a 
inclusão de dispositivo ao art. 11 da Lei de Anistia, no 
sentido de excluir das restrições nele referidas os servido
res civis e militares que não tenham sido condenados pe
rante o Poder Judiciário. 

Submetido o projeto à revisão do Senado Federa!, nes
ta Casa pronunciou-se favoravelmente à medida as Co
missões de Constituição e Justiça e de Serviço Público 
Civil, cabendo-nos, nesse passo. o ·exame da matéria sOb 
o enfoquc financeiro. 

A providência em questão, em síntese, visa ã conces
são de direito a ressarcimentos, aos vencimentos, soldos, 
salários, atrasados, irldcnizações, proVentos e promoções 
devidas aos referidos servidores, não tivessem eles sido 
atingidos por atas do Poder Executivo, desde que absol
vidos por sentença judicial. 

A JustificaçãO do llusfre-auiOr, Deputado Cêlio Sarja, 
de forma sistemática e com rara propriedade, assim-SlJs
tenta a conveniência da m-edida. verbis: -

"O presente pi'ojcto de Lei tem em vista- corrigir 
uma lacuna constante da Lei da Anistia. E verdade 
que houve vários caSos dC p-essoas que, punidas com 
base na legislação revolucionária, contudo não fo
ram condenadas nos processos a que responderam 
perante o Poder JudiciáriO. CaSoS houve, até mes
mo, em que o pronunciamento da Justiça foi unâni
me no sentido de proclamar a inocência dos acusa
dos. 

Na apreciação dos pedidos de retorno ou rever
são, requeridos por punidos pela legislação extraor
dinária, a Administração não se terri sensibilizado 
pelo desfecho favorável dos processos movidos con
tra os postulantes, proferido pela Justiça, em espe
cial a Militar.'' 

Trata-se, a nosso ver, de cordgir evidente injustiça 
perpetrada contra um vasto número de_brasileiros que, 
consoante a expressa declaração do Poder Judiciário,
não praticaram qualquer íficitude. 

Se, no campo da legislação penal comum os caso_s e 
arbitras praticados pela Administrãção PUblica contra 
qualquer cidadão estão sujeitOs a reparriÇã'o patrimonial, 
quer em razão do que dispõe o art. 1!17 da Lei Funda
mental, quer no princípio genérico da responsabilidade 
civil, inscrito nos art. 159, 1518 e-seguintes do Código-Ci_
vil, nada deve impedir que as ações praticadas contra 
pessoas inocentes, assim reconhecidas judicialmente, não 
sejam objeto de integral reparação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAÇIONAL(~eção II) 

Definida, por outro lado, pelas doutas Comissões de 
Constituição e Justiça de ambas as Casas do Congresso 
Nacional, a inexistência de qualquer vício de inconstitu
cionlllidade que pudesse obstacullzar a aprovação do 
prÕjcio de lei em análise, no ãmbito_d~sta CorriiSSãO de 
Ffnanças, também não vislumbramos impedimento ca
paz de superar a evidente conveniência de ordem social 
que· caracteriza a providência. 
- Pelas razões expostas, opinamos pel::~ aprovaç~o da 

proposição ora examinada. 
Sala da Comissão, 20 de outubro de 1983. -Itamar 

Franco, Presidente. -Amarai Peixoto, Relator. - Al
mir Pinto- José Fragelli- Hêlio Guciros- José Lins 
-João Lúcio- João Castelo- Guilherme Palmeira
Gabriel_ Hermes- AIJJano Fr;~nco -~ Roberto Campos
Jutahy Magalhães- Saldanha Derzi. 

PARECERES N'' 946 E 947,- DE 1983 
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 76, de 1983, 

que "inclui na Lista de Serviços a que alude o artigo 
89 do Decreto-lei n>' 406, de .31 de dezembro de 1968, 
os prestados pelos profissionais autônomos de Re~ 
fações Püblicas". 

PARECER N' 946, DE 198.1 
Da Comissão de Legi~laçào SoCial 

Relator: Senador Fernando Henrique C~rdoso 

Busca o Projeto de Lei da Câmara n>' 76, de 1983, in
cluir na Lista de Serviços a que alude o art. 89 do 
Decreto-lei n" 406, de 31 de dezembro. de 1968, os presta
dos pelos profissionais autônC?mos de Relações Públicas. 

O art. 8", do referido diploma legal em questão, precei
tua que o imposto, de competência dos Municípios, 
sobre serviços de qualquer natureza, tem como fato gera
dor a prestação, por empresa ou profissional autônomo 
c·orifOü-sem estabelecíniento fixo, de serviços constanteS
_de lista ali anexada. 

O dispositivo em_ tela estatuiu, ainda, que o forneci~ 
menta de mercadorias com prestação de serviços não es
pecificados na Lista ficariam sujeitos ao Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias. 

Pois bem, na Lista anexa ao Decreto-lei nY 406/68 não 
foram incluídos os profissionais autônomos de Relações 
Páblicas, muito provavelmente porque o regulamento da 
Lei n" 5.377, de I I de dezembro de 1967, consubstancia
do pelo Decreto n" 62.283, veio a lume somente em 26 de 
setembro de 1968, não tendo havido oportunidade para 
sua inclusão na Lista mencionada. 

Em verdade, examinando a Lista de Serviços a qUe se 
refere o art. 89 do Decreto-lei n" 406, de 31 de dezembro 
de 1968, não constatamos qualquer razão que justifique 

_ a exclusão dos profissionais autônomos de Relações 
Públicas, salva a consignada no parágrafo anterior. 

Aliás, os Integrantes dessa categoria profissional são 
registrados- como autónomos junto ao Instituto Nacio
nal de Previdência Social_. que figuram na tabela corres
pçp_dente sob o Código 70. 

Como bem assinalou o parlamentar proponente da 
iniCiativa sub examen, ilustre ex-Deputado Walter Silva, 
em decorrência da omissão verificada no Decreto-lei nY 
406/68, os profissionais de Relações Públicas 
enco)Jtram-se impedidos de se registrarem como autôno-

- moS Jlas tespec_t1va_s Pre(eitur.is, o que constitui sério 
obstáculo para o livre ~_xercício profissional. 

Efetivamerite, a manter-se a omissão legal com relação 
aos ·profissionaiS autônomos de Relações Públicas, esta-
râ ___ confígufada absurda e inidmissível discriminação, 

_prejudicando-os sensiVelmente. 
Nesse contesto, é jUSta e oportuna a medida consubs~ 

tanciada no projetado em tela, que merece nosso integral 
apoio e aprovação. · 

Sal_a da Comissão, II de agosto de 1983. - -Jutahy 
Magalhães, Presidente - Fernando Henrique Cardoso, 
Relator - Altevir Leal - Hélio Gueiros - Eunice Mi~ 
chiles - Jorge Kalume - Helvídio Nunes. 
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PARECER N• 947, DE 198.1 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

Oriundo da Câmara dos Deputados, onde foi apresen
tado pelo ilustre Deputado Walter Silva, tem por objeti
vo a proposição em tela incluir, dentre os serviços arrola
dos na Lista que acompanha o Decreto-lei n9 406, de 31 
de dezembro de 1968, aqueles prestados pelos profissio~ 
nais autônomos de Relações Públicas. 

Na Casa de origem, antes de sua aprovação em ple
nário, manifestaram-se favoravelrUente ao projeto asCo
missões de Constituição e Justiça, de _Trabalho e Legis
lação SOCial e de Finanças. 

Nesta Câmara revisora, pronunciou-se_a Comissão de 
Legislação Social pela aprovação da medida, cabendo
nos o seu exarrie sob _o enfoque financeiro. 

A inclusão do serviço prestado pelos profissionais au
tônomos de Relações Públicas no elenco de matérias 
contidas na Lista aprovada pelo Decreto-lei n" 406, de 
1968 e alterada pelo Decreto-lei n" 834, de 1969, hã de 
trazer benefícios tanto a aqueles profissionais que bus
cam a concessão de seus registras junto às Prefeituras, o 
que lhes propicia maior liberdade no exercício da profis
são, quanto para os próprios erários municipais. 

Efetivamente, o acréscimo pretendido vem, com muita 
propriedade, sanar omissão da referida listagem que, por 
ter s_ido_ aprovada poucos meses após a edição do Decre
to n" 62.283, de 1968, o qual regulamentou a Lei nY 
5.377, de II de dezembr_9_ de 1967, que disciplinou o 
e~ercício profissional de Relações Públicas, deixou de 
consignar aqueles servi_ç_Qs como passíveis da incidência 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

Pelas raz~es expostas, opinamos pela apr9vacão do 
Projeto de Lei da Câmara n'i' 76, de 1983. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1983. -Itamar 
Franco, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - José 
Frageni - Almir Pinto - Guilherme Palmeira - Jutahy 
Magalhães - Passos Pôrto - Affonso Camargo- Hélio 
Gueiros. 

PARECER N' 948, DE 1983 

Da Comissão- do Distrito Federal, sobre o Projeto 
de Lei n" 220, de 1983-DF, que "aprova o Orçamento 
Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para 
o triênio 1984/1986'•- parte relativa ao Gabinete 
do Governador e Procuradoria Geral. 

Relator: Senador Alfredo Campos 
O _Senhor Presidente da República encaminhou ao Se

nado Federal o Projeto de Lei n" 220, de 1983-0F, que 
"aprova o Orçamento Plurianua1 de Investimentos do 
Distrito Federal para o triénio 1984/1986, com a Mensa
gem n" 172, de f983 (n9 322, na origem), na forma estabe
lecida no Ato complementar nY 43, de 29 de janeiro de 
1969 e legislação correlata. 

Tal Mensagem é acompanhada de Exposição de Moti
vos do Senhor Governador do Distrito Federal da qual é 
válido destacir o trecho que se segue por bem caracteri~ 
zar a preocupação da Administração Estadual com adis
tribuição dos parcos recursos com que contará para atra~ 
vessar o triênio que, de acordo com todas as previsões, 
será das mais difíceis face a preocupante crise 
econômico~f_inanceica por que passa o País com reflexos 
danosos não só para a administração pública mas, prina 
cipalinente, para o tão sofrido povo brasileiro: 

.. 0 presente documento foi elabofado em estrita ob
servância às normas traçadas por Vossa Excelência, atra
vés da Secretaria de Planejamento da Presidência daRe
pública e tem por objetivo assegurar ao Distrito Federal 
um programa de trabalho mínimo que mantenha a conti~ 
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nu idade das ações com vistas ao cumprimento das prio
ridades estabelecidas pelo ineu GovernO em conSOnância 
com as diretrizes gerais do Governo de Vossa Excelên
cia. 

A fim de atingir esses objetivos está sendo implantado 
um sistema de Planejamento para a racionalização do 

QUADRO - I 

usO dos recut:_sos disponíveis e a eliminaÇ-ã~ d~ improvi
sações, fazendo com que Brasília cumpra sua função de 
paio indutor do desenvolvimento regional e de ocupação 
dos espaços vazi()S, através_ de uma organização _da Ação 
ioveffiamêntal que tenha por base a integração dos siste
mas funcionais, gerenciais e administrativos. 

A programação das despesas de capital, à conta de re-. 
·cursos oriundos da Receita do Tesouro~ da ordem de Cr$ 

165.126.999.000,00 (cento e sessenta e cinco bilhões, cen
to e vinte e seis milhões e novecentos e noventa e nove 
míl cruzeiros) a preços de 1984, apresenta-se distfibuída 
na forma do Quadro I a seguir: 

RESUMO GERAL DA DESPESA POR FUNÇÃO 

OPI - 1984 - 1986 
Em Cr$ 1 000 00 

' ' 

F U N Ç Õ E s 1.984 1.985 1.986 TOTAL % 

-· 
LEGISlATIVA 83.095 83.095 83.095 249.285 0,2 

ArMINISrRAÇÃO E I'LZ\NEJlJ.lEN'ID 8.068.799 38.068.799 38.068.799 114.206.397 69,0 

AGRICULTURA 93.091 93.091 93.091 279.273 0,2 

DEFESA NACIONAL E SIUJlt.'\NÇA 21.537 21.537 21.5.37 64.611 -
ED\X:AÇÃD E CULTURA 4.823.415 4.823.415 4.823.415 14.470.245 8,8 

~ 

HABrl'AÇÃO E URBANIS!'-0 5.368.118 5.368.118 5.368.l:L8 16.104.354 9,8 

INDÜSTRIA, CXME:RciO E SERVIÇO: 2L000 2LOOO 2LOOO 63.000 -
SAÜDEESANEAMENIO L 627.434 L 627.434 l. 627.434 4.882.302 3,0 

TRABAIJO 15.460 15.460 15.460 46.380 -
J>.SSIS'IfNciA E PREVIDf:NciA 103.202 103.202 103.202 309.606 0,2 

TRANSPOFTES 4.817.182 4.817.182 4.81.7 .182 14.451.546 8,8 

T O T A L 55.042.333 55.042.333 55.042.333 165.126.999 10o',c 

... Apesar desse plano miníma de trabalho para oS três 
próximos exercícios, a ptisente proposta não enContra 
sustentação financeira nos limitados recursos gerados di
retamente pelo Distrito Federal. Sua execução plena, 
portanto, ficará na dependência da obtenção de recursos 
externos, tais como Transferências da União, Operações 
de CréditO" e· Convêriios." -_ 

O que realmente .iios parece estranho e preocupante ê 
que, como visto no quadro apresentadO -peJO Senhor Go
vernador na Exposição de Motivos acima transcrita, não 
se prevê um crescimento real das Despesas de Capital no 
próximo triénio, nem das Despesas Correntes. - -

O presente Projeto não si8nificà:, portanto, nos SCiis 
valores globais, um verdadeiro inStrumento de Planeja
mento e., por conseguinte de Administração Pública, vez 
que ele se transforma em mera repetiÇão nos deniais anos 
do triénio da previsão para o próximo exercício, com o 
artificio -cOntábil de se estimar um· crescimento real ape
nas da. "Reserva de Contingência", o que permitira le-
galmente a eleboração das propostas orçamentárias da
queles anos, mas descaracterizando e dissociãndo o insti
tuto do .. "Orçamento Plurianual de Investimentos" da 
sistemática global de planejamento que até agora tentou
se executar_ no Brasil (Plano Nacional de Desenvolvi
mento - Orçamento Plurianual de Investimentos -
Orçamento Anual). 

Depois -de tais preliminareS- passamoS a --analisar as 
partes que nos foram oferecidas a relatar pelo Ilustre Se-

nador, Presid~te da Comissão do Distrito Fed~ral, na 
forma regimental: os subanexos relativos ao G<ibinete do 
Governador e à Procuradoria GeraL 

GABINETE DO GOVERNADOR 

Ao Gabinete do Governador estão alocados Recursos 
do Tesouro que totalizam Cr$ 13.482.426.000,00 (tr_eze 
bilhõ~. quatrocentos e oitenta_e dois milhões e _quatro
cen_tos_e ~~nte ~seis mil cruzeiros) significando _a previsão 
para 19"84 (C~S ~.494.142~000,0.0 multíplícado por 3 
anos. TaiSVãTores distribu_em-se pelas Despesas Corren-
les~(96,90%) e 'de Capital (3,10%). · · · 

O Quadro I a~exo ip.ostra a distribuição das Despesas 
de Capital relativa a recursos do Tesouro pelas funções e 
programas perlin~llteS f gestão financeira-_ do presente 
órgão. Sali~n!?~ novamente, que a progra~açã~- para 
1985 e 1986 é mera rep~tição_ do pró~imo exercício, 

o Quadro li também anexo mostra as mesmas infor
mações-e com o mesmO vício pelas Unidades Orçamen
tárias ericarregadas da admii1íStração dos recursos pre
vistos par~ o Gabinete do Governador como órgão 
Orçamentário. 

PROCURADORIA GERAL 

À Procuradoria Geral estão previstos Recursos do Te
souro que somam-Cr$ 4.742.985.000,00 (quatro biihões, 

setecentos e quarenta e dois milhões e novecentos e oi
_tenta e cinco mil cruzeiros) dos quais apenas 0,85% 
referem-se às Despesas de capital, ou seja, CrS 
13.500.000,00 em cãda ano do triênio (total de Cr$ 
4Qj00.000,00). 

Tais Despesas de Capital estão previstas na Ativídade 
"Defesa do Interesse Público" a título de Recursos Ordi
nários do Tesouro do Distrito FederaL 

Assini, -Oada mais podendo ser inferido dos frios nú
meros que a atual sistemática orçamentária obriga o Par
lamento a verificar, sem os elementos que possibilitem 
um melhor exaffie e uma análise verdadeira sobre as con
veniências da efetivação de tais gastos, esperamos que 
tais valores sejam suficientes para, dentro de uma admi
nístração proba e eficiente, que tais órgãos possam atiõ~
gir os seus objetivos dentro de suas competências estabe
lecidas na legislação em vigor. 

Não tendo sido apresentadas emendas às partes que 
relatamos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n'~' 
220, de 1983-DF subanexos relativos ao Gabinete do 
Governador e á PrQcurru:loria Geral. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 1983.- Alexan
dre Costa, Presidente. - AJfredo Campos, Relator. -
Saldanha Derzi - Marcondes Gadelha -Benedito Fer
reira - Jutahy Magalhães - Guilherme Palmeira -
Gastão MUller -- Derval de Paiva - Murilo Badaró -
Lourival Baptista. 
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PARECER N• 949, DE !983 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 
de Lei n~ 220, de 1983-DF, que "'aprova o Orçamento 
Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para 
o triênio 19S.ajt986"- parte referente à Secretaria 
do Governo e à Secretaria de Administração. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

De acordo com os pr<~.zos e os dispositivos vigentes.- o 
Excelentíssimo Senhor Presidente submete iJ apreciação 
do Senado Fedem], com a Mensagem n'>' 172, de 1983 (n\> 
n2, na: origem). o Projeto de Lei que aprOV(i o Orçãmen
to Pluriunual de Investimentos para o triênio 1984/19"8"6. 

Na Exposição de Motivos, o Senhor Governador afir
ma que: 

'"O presente documento foi daborado em estrita 
observância às normas traçadas )1or Vossa Excelén
ciu, utravés da Secreturia de Plunejamcnto da Presi
dência da Rcpúblic;1 e tem por objetivo assegurar ao 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

para apreciar os Orçamentos Plurianuais de Investimen
tos (O PI). Es:.es orçamentos, de acordo com o art. 5<:> do 
citado Ato Complementar. devem se articular às diretri
z~ e objt::tivos do Plano N aciona[ de Desenvolvimento e 
abranger um período de três anos e considerar "exclusi
vamente as· despesas de capital". 

Segundo a Exposição de Motivos emanada do Poder 
Executivo do Distrito _Federal, o presente OPJ visa a as
s_cgurar "um programa mínimo que mantenha a conti~ 
nuidudc das uções com vistus ao cumprimento das prio
ridades estabdeddas" para a Capital Federal, "_cm con
sonfincia com as diretrizes gerais" do Governo Federal. 

Diante das últim:.Js considerações, é importante resu
mir os pOntos do 3<:> Plano Nacional de Desenvolvimento 
1980/1985 de interesse para a nossa análise. 

Distrito Federal um programa de trabalho mínimQ __ _ 

No campo propriamente econômico, nas definições e 
opçõe>; do plano si:io tomadas por base: 1) a capacidade e 
mo(iYaçào da socicd::lde brasileira para enfrentar e ven~ 
cer os desafios adicionais antepostos pela economia 
mtmdiaf; ff) o reajustamento de certos prazos do desen~ 
vo'lvimcnto brasileiro recente à crise energética; III) as 
potenciatidtJdes e problemas de um Pats como o Brasil, 
os quais demonstram que este não pode renunciar ao 
crescimento cconômico. inclusive pelo alto custo social 
da estagnação ou do retrocesso; IV) a necessidade de 
uma distribuição mais justa dos frutos do desenvolvi
mento econômico; V) a opção pela economia de merca
do, limiw.ndo-se o Governo aos campos e atividades exi
gidos pelo interesse e segurança nacionais e aos projetas 
não desejados ou inviáveis pura a livre iniciativa; VI) a 
nova conc.cpçào do pfanejamento nacional, na formu
lação de políticas exequíveis e socialmente pertinentes. 

que mantenha a continuidade das ações com vistas 
ao cumprimento das prioridades estabelecidas pelo 
meu Governo em consonância com as diretrizes ge

rais do Governo de Vossa Excelt:ncia. 
A fim de atingir esses objetivos está sendo im

plant~tdo um sistema de planejamen!o para a racio
nalização do uso dos recursos disponíveis e a elimi
nuçào de improvis:JçõeS, fazendo com que Brasília 
cumpra sua função de pólo indutor do desenvolvi
mento regional e de ocupação dos espaços vazios. 
atravês de uma organização da Ação governamental 
que tenha ror base a integração dos sistemas funcio
nais. gercnciaís c administrativos." 

Ntl Comissão, fomos designados tl_apreciar as Partes
referentes ü Secretaria do Governo e à Secretaria de_ Ad-

A opção clara do 3<:> PND foi bastante diversa da 
orientação atuul colocada para_ a economia brasileira. 
Esse plano, ao reconhecer que no~ períodos anteriores 

- o-correra-aumento da desigualdade social. observa que 
isso não invalida a opção de crescer rápido, de forma a 

ministração. criar mais empregos cm prazos menores. 
Preliminarmente, informamos que o Art. 4<:> do Projeto Diversas são ãs afirmações fàvoráveis a um crescimen-

prevê que as dotações para os exercícios financeiros de to <lcelerado, e à página 21, é colocado o desafio central 
I 985/1986 serão corrigidas monetariamente por ocasião daquele momento, ou seja, o de "identificar uma estraté-
da elaboração dos orçamentos anuais daqueles exerci- gia de crescimento que conduza à redução das desigual-
cios. ~_ades ~ociais_ e à correção, ainda que gradual, dos dese_-

Perfeitamente computibíliz<ldo com o orçarhenlo::·--------::qu11íbrios dÜ b-alanço de pagamentos e das pressõe.<; in~ 
anual para 1984, também cumprindo ti-ànlite nesta Co- nacionárias internas". 
missão, prevê o OPI, no triénio, dotações uniformeS, Duas outras afirmações merecem ser citadas: 
tanto para a S_ecretaria do Governo quanto à Secretaria 
de Administração. ASsim; COnSfde!'ãrido que os recursos 
alocados nas aludidas Secrctariasjã foram por nós anali
sados no_ orçamento anual, opinamos pela aprovação do 
Projeto nas partes concernentes à Secl'cfaira do Governo 
e à Secretaria de AdministraçãCC-

Sala da Comissão, 25 de outul:m> de 1983. Alexandre 
Costa, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator- Sal
danha D~n::i - Lourival Baptista - Marcondes Gadelha 
- Alfredo Campos - Benedito Ferreira - Guilherme 
Palmeira- Gastão Müller- Derval de Paiva- Murilo 
Badaró. 

PARECER_N• 950, DE 1983 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 
de Lei n<:> 220, de 1983- DF, que "aprova o Orça
mento Plurianual de Investimentos do Disdtrito Fede
ral para o triênlo 1984/1986". Secretaria de Fi
nanças e Reserva de Contingência. 

Relator: Senador Derval de Paiva 

Esta Comissão é chamada_a examinar o Projeto de Lei 
n<:> 220, de 1983- DF, que "aprová-o Orçamento P1uria
nual de Investimentos do Ditrito Federal para o triênio 
1984(1986". 

Na forma do Ato Complementar n<:> 43, de 29-1-69, o 
Congresso Nacional dispõe de 120 (cento e vinte) dias 

"Numa visão de longo prazo, existem só!idas ra~ 
_ zões para uma atitude otimista quanto à viabilidade 
do crescimento acelerado"(22). 

"A estratégia aqui exposta representa um cami
nho viável para a sociedade brasileira e que não pas
sa pelas dificuldades da recessã0."(28) 

Qe fato, em 1979 e no ano seguinte, 1980, a economia 
brasileira apresenta ainda índices de crescimento signifi
cativos do Produto Interno Bruto. Respectivamente, de 
6.8% e 7.9%. 

Já no entanto em 1981, apesar da existência ainda do 
39 PND, o caminho adotad_o é claram~::nte o recessivo, 
em decorrência do agravamento da situação externa do 
País, principalmente o endividamento justo ao sistema 
financeiro internacional. 

Os três últimos anos, incluindo o corrente, são de cres
cimento reduzido, não cabendo sequer a citação dos re
sult<Jdos estatísticos a respeito, tais as dúvidas que pai
ram sobre os critérios utilizados para o seu cálculo. 

Objetívamos ressaltar haver uma diferença entre as di
retrizes e objetivos que informam o Orçamento Piuria~ 
m,.1al de Investimentos ora submetido à apreciação do Se~ 
nado Federal e o que estã. formulado como estratégia no 
3<:> Plino Nacio-nal de Desenvolvimento 1980/85, dentro 
do qual o OPI 1984/1986 se insere. E essa diferença não 
deve existir, de acordo com o art. 5<:> do Ato Complemen
tar n9 43, de 29~ 10~69. 
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A despesa total relacionada no OPI 1984/1986, à con~ 
ta de recursos oriundos do Tesouro~ alcança Cr$ 
I 65. l 26.999.000,00 (cento c sessenta e ci;co bilhões, cen~ 
to c vinte e seis milhões e novecentos e noventa e nove 
~ii .:ruzeir0s).; preços de 1984. A maior parcela dessa 
soma corresponde à função Administração e Pianej3~-
mento. com Crl I 14.206.397.000.00 (cento e quaturze bi
lhões, duzentos e seis milhões, trezt!ntos e noventa e sete 
mil cruzeiros), sendo que 80,3% de:.;se valor representam 
recursos do FUNOEPE- Fundo de Desenvolvimento 
do Distrito Federal. 

Ã conta de reçursos dos órgãos da administração indi
reta e fundaçõe~. a despes.a total é da ordem de Cri 
18.500.049.000.00 {dezoito bilhões, quinhentos milhões e 
quarenta e nove mil cru1eiros). 

As despesas de .:apitai totalizam portanto, para o OPJ 
1984/1986, Crl I R3.627.04R.OOO,OO (cento e oitenta e três 
bilhões. seisr.::entos e vinte e sete milhõe,<; e quarenta e oito 
mil cruzeiros), 

Procummos neose nosso parecer apontar um aspecto 
relevante na formulação dos orçamentos p\urianuais de 
invesdtimentos. Estes são instrumentos para a execução 
de um~ política e portanto têm de estar coerentes com 
ela. Se deixa de existir essa coerência, um ou outro deve 
ser modificado, no sentido de novamente verificar-se a 
convergência necessária. No caso, o doo..:umento princi
pal é que deveria sofrer alteraçàes, atendendo às pressões 
conjunturais, conlo a iliquidcz do sistema financeiro in
ternacional e os seus efeitos sobre <.1 economia brasileira. 
Mas é impo-rtante ir além, restabdece: a noção de plane
jumento a qua! untes de tudo visa a coordenar a1> partes 
integrantes dH aç~o de desenvolvimento, de forma_a_ml!~ 
ximizar resultudos, sem esquecer que a realidade é que 
t-•-ondiciona afinal a obtenção desses. 

Não há emendas. Assim, ante o exposto, opinamos fa
voravelmente ao Projeto de Lei n9 220, de 1983- DF, 
que "anrova o Orçamento Plurianual de Investimentos 
do Distrito Fcdúal para o triêi1io 1984/1986". 

Salii da Comissão, 25 de outubro de 1983.- Alexan
dre Costa, Presidente- Derval de Pain, Relator- Sal~ 

danha Derzi - Lourival Baptista - Marcondes Gadelha 
- AlfrE.'do C'affipos- Benedito Ferreira- Jutahy Maga
lhães- Guilherme Palmeira- Gastão Müller- Murilo 
Badaró. 

P"'RECER N• 951, DE 1983 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o projeto 
de Lei n<:> 220, de 1983-DF, que ''aprova o Orçamento 
Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para 
o Triénio 1984/1986" - Sub-anexo: Secretaria de 
Educação e Cultura. 

Relator-: Senador Alexandre Costa 
Com a Mensagem n9 172, de 1983 (nY 322(83, na ori

gem), o Senhor Presidente da República, em conformi
dade com as normas constitucionais, legislação correlata 
e a técnica orçamentária vigentes, encaminha ao Senado 
Federal, para apreciação, a proposta de Orçamento Plu
rianual de Investimentos do Distrito Federal para o triê
nio 1984/1986. 

O Projeto estima para o período as Despesas de Capi
tal do Distrito Federal em Cr$ 183.627.048.000,00 (cento 
e oitenta e três bilhões, seiscentos e vinte e sete milhões e 
quarenta e oito mil cruzeiros) dos quais cerca de 10% 
referem~se a Recursos dos Órgãos de Administraçã-o In
direta e das Fundações. A previsão das Despesfts Cor
rentes. a título de Re_cursos do Tesouro, é também incluí
da na proposiÇão POis o -OPI está sendo visto pelas auto~ 
ridades administnitivas da Capital Federal como um ver~ 
d.adeiro instrum-ento de- Planejamento vez que as dispo
nibilidades para investimento só podem ser fixadas de
pois de estabelecidas as despesas com a manutenção das 
ati v idades normais de funcionamento da máquina admi~ 
nisirativa do Estado. Assim, tais despesas aparecem 
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orç<~das em Cr$ 1.327.7!6.306..000;00 {Hum trilhão, tre
zentos e vinte e sete bilhões. setecentos e dezesseis mi
lhões e trezentos e seis mil cruzeiros). 

Vale realçar a orientação con-.siderada para a alOcação 
destes recursos, muito bem colocada pelo Senhor Gover
nador do Distrito Federal na Exposição de Motivos que 
acompanha a Mensagem Presidencial, e que caracteriza 
a preocupação governamental, que deve ser permanente 
na atual conjuntura econômico-financeira por que passa 
o País, com a correta distribuição dos eScassos recursos 
previstos para o período, face aS crescentes necessidades 
da população. Da referida Exposição dC Motivos, trans
crevemos os trechos: 

.. 0 presente documento foi elaborado em estrita 
observância às normas traçadas por Vossa Excelên
cia, através da Secretaria de Planejamento da Presiw 
dência e tem por objetivo assegurar ao Distrito Fe
deral um programa de trabalho mínímo que mante-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

nha a continuidade das ações com vistas ao cumpri
mento das _Rrioridades cstabclcc:idas pelo meu Go
verno e~ consonância com as diretrizes gerais do 
Governo de Vossa Excelência. 

A fim de atingir esses objetivos está sendo im· 
plant<~do um sistema de planejamento para a racio
nalização do uso dos recursos disponiveis e a elimi
nação de improvisações, fazendo com que Brasília 
cumpra sua função de poJo indutor do desenvolvi
_mento regional e de ocupação dos espaços vazios~ 

-=--atmvés de uma organização da Ação governamental 
que tenha por ba!::e a integração dos sistemas funcio
nais, geienciais e administrativos. 

Ape5ar desse mínímo de trabalho para os três 
próximos exercícios, a presente proposta não encon
tra sustentação financeira nos limitados recursos ge
rados dlretamente pelo Distrito Federal. Sua exe-

ÇIRÇAME:NTO PLORIANUAL DE INVESTIMENTOS DO 

DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÂOE CULTURA 

RECURSOS DO TESOURO 

DESPESA CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL 

Se0ta-feira 4 5117 

cução plena, portanto, ficará na dependência da ob
t~nção d~ recu_rsps externos, tais como Transferên
cias da U níão, Operações de Crédito e Convênios." 

Em consonância com dispositivos do Regimento In
terno do Senado Federal devemos relatar, do projeto em 
exame, a parte relativa à Secretaria de Educação e Cultu
ra. 

A este órgão, básico para o atendimento dos anseios 
do povo da Capital Federal no sentido de melhoria da 
sua qualidade de vida, de aspirações de desenvolvimento 
de sua cultura e, ainda, no sentido de órgão empregador 
de numeroso con~ingente dç mão-de-obra altamente 
qualificada que contribye, com a renda assim gerada, 
para o desenvolvimento d_e v_ãrios setores da Economia 
estadual, mormente o do Comércio e outros Serviços, es
tão consignados Cr$ 225.226.137.000,00 (duzentos e vin
te e cinco bilhões, duzentos e vinte e seis milhões e cento 
e trinta e sete mH cruzeiros) a título de Recursos do Te
souro, assim distribuídos: 

VALORES VALORES 

1984 70.432.4s-2 93,8.2 4.642.927 6,18 7,5.075.379 100,0 
1985 70.432.452 93,82 4. 642.927 6,18 75.075.379 100., o 
1986 70.432.452. 93;82 4-642.927 6,18 100,0 

TOI7\L IXl 

TI' .!:ENIO 211.297.357 93,82 l3.928. 781 6' 18_ 225.226.].37 100,0 

Como visto, a proposic;;âo estabelece os valo"fes apenas 
para a manutenc;;ão da programação atual do órgão no 
período, c_om os seus valores apenas devendo ser corrigi
dos monetariamente por ocasião da elaboração dos 
orcamentos dos anos de 1985 e 1986, conforme estabele
ce o art. 4<:> do Projeto de Lei, sem previsão de alterações 
reais nos valores, a não ser as decorrentes, naquelas 
oportunidades, em função de realocação de verbas da 
Reserva de Contigência, única Gotação que acusa Um 
crescimento real e muito signífica1iVo no triénio em tOda 
a proposta em exame, ou de novas alocações relativas a 
realização normal da Receita superior a agora estimada, 
o que vem ocorrendo anualmente, ou ainda, em função 

do sUrgimento de novas fontes de financiamentos, con
substanciadas possivelmente em empréstimos (internos e 
externos), convêniõS, riiaiores transfefências di União, 
novos_ tributos ou aumento de alíquotas dos atuais, no
võSincenüvos fiS-Cais, etc. Com estas considerações é que 
devem ser vistos os valores estabelecidos para a adminis-:. 
tração do Distrito- Federal no período. 

Assim, o Quadro I, anexo, mostra as Despesas de Ca
pital, razão de ser do OPJ, previstas para a Secretaria de 
Educação e Cultura para os próximos três anos, relativas 
a Recursos do Tesouro, pelos programas da função Edu
c_'!_çã_o e Cul!u_ra, única pertinente a tais gastos da Secre
taria. 
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Tais Despesas de Capital serão realizadas pelas entida
Çe~ de administração indireta supervisionadas pela Se~ 
cretaria: a Fundação Cultural do Distrito Federal e a 

_ Fndação Educacional do Distrito Federal. O núcleo cen
tral da _Secreataria de Educação e Cultura não tem pre
vista nenhuma Despesa de Capital na realização de sua 
programação no triénio, que está orçada em CrS 
3.208.779.000,00 relativo apenas a Despesas Correntes. 

Os dados a seguir identificam o programa de trabalho 
das duas funções no que concerne às Despesas de Capital 
no período abrangido pela matéria que examinamos. 
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Devemos ainda relatar que os gastos pertinentes à Se
cretaria de EducaçãQ e Cultura, à conta de Despesas de 

Capital, não são os únicos previstos para o setor, no trié
nio, pois a Função Educação deverá ter apartes de valo-

res em outros órgãos da Administração E$tadual, con
forme apresentado a seguir: 

·······-··---~-------------------·-··-····-·----···---~·-···---~~lOI;f~ EM UI~ 1.GGO,DC Dl19a.. 
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4.n.a ... :~l ... c:rz ... nl 

------~~-------~ 

Não foram apresentadas emendas a esta parte quere
latamos. Assim, sori10s pela aprovação do Projeto de Lei 
n"' 220, de 1983-DF, que aprova o Orçamento PlurianUal 
de Investimentos do Distrito Federal para o triênio 

1984/1986, na parte relativa à Secretaria de Educação e 
Cultura. 

Sala da Comissão, 25 de outubrO de 1983.- Saldanha 
Derzi. Presidente, Alexandre Costa. Relator- Lourival 

Baptista - Marcondes Gadelha - Alfredo Campos -
Beneditp Ferreira - Jutahy Magalhães - Guilherme 
Palmeira- Gastão Müller- Derval de Paiva- Murilo 
Badaró. 
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PARECER N• 952, DE 1983 .. 0 presente documento foi elaborado em estrita 
observ<incia às normas traçadas por Vossa Excelên~ 
cia, através da Secretaria de Planejamento da Presl~ 
dência e tem por objetivo assegurar ao Dísfrito Fe~ 
dera] um programll de trabalho mínimo que mante
nhn a continuidade d~s ações com vistas ao cumpri~ 
menta das prioridades_ estabelecidas pelo meu Go
verno em consonância com as diretrizes gerais do 
Governo de Vossa Excelência." 

tecidas em tennos de investimentos e das vincu~ 
lações e recursos oriundos de fontes federais." Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 

de Lei n\" 220, de 1983-DF, que ''aprova o Orçamento 
Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para 
o triênio 1984/1986"- nas partes referentes às Se
cretarias de Saúde e de Serviços Sociais. 

Relator: Senador Marcondes Gadelha 

Coube-nos relatar as partes referentes às Secretarias 
de Sãúde e de Serviços Sociais. 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Pela Mensagem n"' 172, de 1983_(n\" 332, na origem), o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República encami
nha à apreciação do Senado Federal o Projeto de Lei n"' 
220/83 que "aprova o Orçamento Plurianual de Inves~_i-_ 
mentos para o triênio 1984/1986. ---

Continuando adiante, esclarece que: 

O Projeto destina à Secretaria de Saúde, à conta de re
cursos do Tesouro, recursos Para o triénio no montante 
de Cr$ I56.077.496.QúO,óO (cento e cinqüenta e seís bi
lhões, setenta e sete_milhões e quatrocentos e noventa e 
seis mil cruzeiros). Desta importância, Cr$ 
718.302.000,00 (setecentos e dezoito milhões, trezentos e 
dois mil cruzeiros) referem-se às despesas de capital, e 
que estão distribuídas pelas unidades orçamentárias, 
conforme demonstrativo: 

Na Mensagem que o Govcriui.dor do Distríto Federal 
encaminha ao Senhor Presidente da República, acentua 
que: 

~'As funções Administração e Planejamento, Ha~ 
bitaçUo e Urbanismo, Educação e Cultura, Trans
portes e Saúde e Saneamento receberam 99,4% do 
total dos recursos em razão das prioridades estabe~ 
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I I I I _______ ___.., _____________ _ 

O programa de trabalho da Secretaria está perfeita~ 

mente compatibilizado com o Orçamento anual para 

1984, também cumprindo trâmite nesta Comissão, tendo 

sido objcto de nossa análise. 

SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS tes recursos, 98,34% referem-se às despesas correntes e 
1,66% às de capital. A Secretaria de Serviços Sociais deverá investir 1"!0 

triénio um total de Cr$ 21.397.137.000,00 (vinte e um bi~ 
lhões, trezentos e noventa e sete milhões e cento e trinta e 
sete mil cruzeiros), à conta de recursos do Tesouro. Des~ 

São duas as unidades orçamentárias da Secretaria de 
Serviços Sociais, Cujos programas de trabalho com des
pesas de capital estão demonstrados abaixo: 
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A única entidade supervisionada pela Secretaria é g, 

Fundação do Serviço Social do Distrito Federal. 
Informamos, ainda, que os valores do OPI estão esti

mados a preços de 1984, e que serão corrigidos moneta
riamente por ocasiãO dos orçamentos anuais para os 
exercícios financeiros de 1984/19"86, de acordo com o 
art. 4>? do Projeto em questào. 

ferente à_Se_cretaria de Viação e Obras e à Secretaria de 
Sc;:rviços Públicos. 

Pelo art. 3."' sJo projeto sugerido nu Mensagem do Exe
cutivo. s::io prevista.~. entre outras. us seguintes despesas 
de capital: 

Não fomm apresentadas emendas. 
Ante o exposto, opinamos pelu uprovação do Orça

mento Plurianual de Lnvestimentos, nas partes referenteS 
às Secretarias de Saúde _e de Serviços Sociais. 

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1983.- Alex-an
dre Costa, Presidente- Marcondes Gadelha, Relator
Passos Pórto - Saldanha Derzi- Altelir Leal- Louri
val Baptista - Alfredo Campos - Benedito Ferreira -
Jutahy Magalhães - Guilherme Palmeira - Gastão 
Müller - Derval de Paila - Murilo Badaró. --

PARECER N' 953, OE 1983 

Da Comissão do _Oístrito Federal, sobre o Projeto 
de Lei do Senado n<.> 220, de 1983-DF (Mensagem n9 
322/83, na origem), que aprola o Orçamento Pluría
nual de InvestimentO$ do Distrito Federal para o triê
nio 1984/1986, parte relativa às Secretarias de 
Viação e Obras e de Servit"OS Público!;i. 

Rf!'lator: Senador Gastão MÜller 
Temos sob exame o Orçamento Plurianual de Investi

mentos dQ DF para o triên_io 1984, 1985 e 1986, parte re-

Na Expnr>ição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, subs-:rita pelo Senh~H Presidente _da 
República. S. Ex• registru a moderação dos gastos pro
g:mmados, atruvés de "um progruma de trabalho míni
mo" capaz de-asseguÚ1-r a conlfnuidade de o_bras priori-

- túrias. e acrescentu: "Apesar desse plano mfnimo de tra
bulho para os três próximos cxerddos, a presente pro
posta Õão encontra sustentação financeira ncis limitados 
recursos· gerados diretamente pelo DF. Sua execução 
plena, porh1ntn, ficará na dependência da obtenção de 
recursos· externos, tais como transferências da União, 
Operações de Crédito e Convênios". 

PdO~ qmtdros estatísticos anexados ao processado, as 
receitas próprias do GDF decresceram no período 
1979/80 e, em seguida, inclinam-se a subir. As contri
buições dLl União têm participação superior a 50% na 

_Receita total ai-rccadada. }\s d~pesas correntes es.tão em 
ascensão e as despesas de cuj}Üal decréscerUffi, l::xCetua
dOs OS ex_erdcios de 1978 Ll 198L 

l~;~~-:-;~~;~~;-~~-;~-;7 ... cJ.O :-, -:-o,:-,-c.,---·---------------~-------------------
1 
11';>01 - l,l(.~[URIA O( YU.CilO i OU.H 
--------~~----~---------------------

Secretaria de Viação e Obras: a cruzeiros de 1984, CrS 
3.167 .0&_6.000,00 (três bilhões. cento e sessenta e sete mi
Jhõo;:s e oitenta e sei:. mil cruzeiros) em cada ano do triê
nio 1984/86; e Cr$ 3.348.772.000,00 (três bilhões, trezen
tos e quarenta e oito milhões e setecentos e setenta e dois 
mil cruzeiros), também em cada uno do referido triênio, 
efif- relação às entidades supcrvisionudas. 

Secretaria de Seniços Públicos: a cruzeiros de 1984, 
CrS 4.234.955.000.00 (quatro bilhões. du:.._entos e trinta e 
quutro milhões c novecentos e dnqlienta e cinco mil cru
zeiros) em cndu ano do prôximo triênio: CrS 
35.000.000.00 {trinta e cinco milhões de cruzeiros). idem_._ 
idem. para u Adminh;tração da EstLlt.;ão Rodoviária de 
Brasílía: e Cr$ I .624.210.000.00 (hum bílhão, seiscentos e 
vinte c quatro milh(ks c duLentos e dez míl cruzeiros), 
idem. idem, para o Serviço Autõnomo de Limpeza Ur
h<lna. 

O programa de -tfahalho da Secretaria d~ Viação e 
Obras _está assim planejado: 
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Quanto à Secretaria de Serviços Públicos: 
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Não foram apresentadas emendas: Congresso Nacional o Projeto de Lei do Orçainento Plu
rianual de Investimentos (O PI), para Q triénio I 984/86. 

No contexto das despesas globais do Distrito Federal 
no triénio 84/86, os recursos alocados ao Subanexo
Secretaria da Agricultura e Produção, representam, ape
nas, 0,2%, que é estritamente indispensável ao cumpri
mento das atividades programadas. 

Este, o Relatório. 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do PLS 

nt 220/83-DF, na parte referente às Secretarias de. 
Viação e Obras e de Serviços Públicos. 

Sala da ComissãO; "25 de outubro, de 1983. - Alexaon
dre Costa, Preside; te- Gastão Müller, Relato-;- S:t!
danha Derzi - Lourival Baptista - Marcondes Gadelha 
- Airredo Campos- Benedito Ferreira- Jutaby Maga· 
lhàes- Guilherme Palmeira- Derval de Paiva- Muri· 
lo Badaró. 

PARECER No 954, DE 1983 
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 

de Lei do Senado n9 220, de 1983-DF, Que "aprova o 
orçamento plurianual de investimentos do Distrito Fe
deral para o triênio 1984/86", parte relativa à Secre· 
taria de Agricultura e Produção". 

Relator: Senador Benedito Ferreira 

Com a Mensagem n9 172, de 1983 (n9 322, na orígem), 
o Senhor Presidente da R~pública submete ao exame do 

Na Exposição de Motivos é assinalado que "progra
mação das despesas de capital à conta de recursos oriun
dos. da Receita do Tesouro, da ordem de Cr$ 
165.126.999.000,00 (cento e ses~enta e cinco bilh~e~,_cen
to e vinte e seis milhões, novecentos e noventa e nove mil 
cruzeiros) a preços de 1984", 

Destaca, ainda, o mesmo documento, que "apenas 
esse plano mínimo de trabalho para os três próximos 
exerCícios, a presente proposta não encontra sustentação 
financeira nos limitados recursos gerados diretamente 
pelo Dlstrito Federal. Sua execução plena, portanto, fi. 
cará na dependência da obtenção de recursos externos, 
tais como transferências da União, Operações de Crédito 
e convênios". 

Curilpre-nos verificar que o Projeto consigna à Secre
taria de Agricultura e Produção, para o triênio 84/86, o 
montante de Cr$ 279.273.000,00 (duzentos e setenta e 
nove milhões, duzentos e setenta e três mil cruzeiros), 
para uma programação de trabalho em que e prevista a 
aplicação de Cri 93.091.000,00 em 1984; CrS 
93.09!.000,00 em 1985 e CrS 93.09!.000,00 em 1986. 

A previsão das Despesas de Capital com Recursos do 
Tesouro para o triêtlio pode ser visualizada nos Quadros 
I e 11, anexos, que mostram, respectivamente o resumo 
de tais recursos por função e programa, e pelas unidades 
orçamentárias. 

Não foram apresentadas emendas ao Subanexo, 
Diante do exposto, manifesta-se esta Comissão pela 

aprovação do Projeto de Orçamento Plurianual de In
vestimentos para o triênio 1984/86, na paSta referenteã 
Secretaria de Agricultura e Produção do Distrito Fede
ral. 

Sala da Comissão, 25 de outubro de \983.- Alexan
dre CoSta, Presidente - Benedito Ferreira, Relator -
Saldanha Derzi- Lourival Buptista- Marcondes Gade
lha - Airredo Campos - Jutahy Magalhães- Guilher· 
me Palmeira - Gastão MüUer- Derval de Paiva- Mu
.rilo Badaró. 
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PARECER N• 955, DE 1983. 
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 

de Lei do Senado n~' 220, de 1983 (DF), que "aprova 
o Orçamento Plurianual de Investimento do Distrito 
Federal para o Triênio 1984/1986, na parte referente 
à Secretária de Segurança Pública". 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 
Com a Mensagem nl' t 72, de 1983, o Senhor Presiden

te da República, submete à apreci'!_çilÇJ do S~nado Fede-

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção 11) 

ral o Projeto de Lei n~' 220, de 1983 (DF), ora sob nosso 
ex.ame, que aprova_o Orçamento Plurianual- de Investi
mento do Distrito Federal, par'ª o triénio 1984/1986. 

Somos cb-ªmª_g__os a OQinar sobre a parte referente à Se
cretaria de Segurança Pública. 

A Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, destaca qu~ ... 0 presente documento foi 
elaboradO en1 estrita observância às normas traçadas 

Novembro de 1983 

pelo Senhor Presidente da República, através da Secreta
ria de Planejamento e tem por objetivo assegurar ao Dis
trito Federal um programa de trabalho mínimo que 
mantenha a continuidade das ações com vistas ao_ cum
pl:'imento das prioridades estabelecidas para seu desen
volvimento". 

De recursos do tesouro a programação da Secretaria 
de Segurança fíCarâ como demonstrado no aua_dro que 
se segue: 

CR$ 1.000,00 

ANOS 

198-4 

1985 

1986 

DESPESAS CORRENTES 

3l. 249.679 

31.249.679 

31.249.679 

DESPESAS DE CAPITAL 

QUADRO I 

161.537 

161.537 

161.537 

TOTAL 

31.411.216 

31.411.216 

:U.4ll.216 

Por unidade orçamentária teremos as despesas de capital distribuídas como uemonstrado no quadro 11: 

QUADRO II 
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Ao opinar sobre a dotação orçamentâria trierial de 
uma das mais impOrtantes unidades da Secretaria de Se
gurança Pública, ou seja, a Polícia Militar do Distrito 
Federal. é necessãriO reportarmos ao parecer por nós 
também prolatado quando da discussão da Proposta 

I 
I 

ClCAitfllllO I 

--------~~~------~~~-------~ 

Orçamentária para o Exercício Financeiro de 1984, no 
qual expedimos considf:rações a respeito da necessidade 
de verb_as orçamentárias para as despesas de capital, que 
são tão necessárias ao bom desempenho dessa corpo~ 
ração. 

QUADRO III 

E ao estudar a Proposta Orçamentária-Trienal, volta

mos a deparar com a quase inexistência de recursos não 

só para o exercício financeiro de 1984, mas também para 

os de 1985 e 1986, como detalhado no quadro III. 
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Outra unidade da aludida Secretaria qUe-presta serM 
viços inestimáveis-à população do Distri'io Federal, é o 

Corpo de Bombeiros que, pelas suas funções específicas, 
-também coffi-o a Policia Militar, foi -contemplado, muito 
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aquém de suas reais necessidades, como bem demonstra 
o ouadro IV: 
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No tocante às entidades supervisionadas, a sua do
tação orçamentária trienal corresponde a programação 

de trabalho, cujas especificações estão assim distribuí
das: 
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Convém salieritar que as importã.OCias fiíereiües aoS 
exercíCioS financeiros de 1985 e 1986, estão estimados a 
preços de 1984, e serão corrigidos monetariamente por 
ocasião da elaboração dos orçamentos anuaiS correspon
dentes àqueles exercícios. 

Diante do expostO e, sem mai(iY.es cori.SideraçOes, Cm 
face da natureza técnica da proposta, opinamos pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado nl' 220, de 1983, 
na parte relativa a Secfetaiía de Segurança Pública. 

Sala da Comissã-o, 25 de outubro de 1983, --Aiexan~ 
dre Costa, Presidente. - Guilherme Palmeira, Relator. 
- Saldanha Derzi - Lourival Baptista - Marcondes 
Gadelha - Alfredo Campos - Benedito Ferreira - Ju
tahy Magalhães - Gastão Müller - Derval de Paiva -
MuriJo Badaró. 

PARECER N' 956, DE 1983 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 
de Lei nl' 220, de 1983- DF, que .. aprova o Orça~ 
mento Plurianual de Investimentos para o triênio 
1984/1986"- Tribunal de Contas do Distrito Fede
ral e Texto da Lei. 

Relator: Senador Murilo Badaró. 

Para que seja apredã.do pelo Senado Federal, atenden~ 
do a legislação pertinente à matêriã, íilClusive os disposi-

140.0001 
I 
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--Ii VOs constitucionais, o Senhor Presidente da República 
encaminhou cOm a Mensagem n~' 172/83 (n~' 322/83, na 
origem) o presente Projeto de Lei do Senado n~> 220/8:f 
- DF, que aprova o Orçamento Plurianual de Investi~ 
mentos para o triênio 1984/1986. 

Nele, as Despesas de Capital estão orçadas em Cr$ 
6.166.683.000,00 (seis bilhões, cento e sessenta e seis mi
lhões, seiscentos e oitenta e três mil cruzeiros) para cada 
ano do perfodo totalizando Cr$ 183.627.048.000,UO (cen
to e oitenta e três bilhões, seiscentos e vinte e sete mi
lhões, quarenta e oito mil cruzeiros). 

Em Exposição de Motivos que acompanha a Mensa
gem Presidencial com que foi encaminhada a presente 
propõsição, o Senhor Governador do Distrito Federal 
faz considerações sobre o perfeito entrosamento entre a 
Administração Estadual e a Federal, vez que, como ca
racteriza, sempre foi grande a dependência orçamentária 
da Capital Federal para com a União, e deverá cOntinuar 
a sê-10 no j:lerfodo considerado. Discorre tambêln sobre 
a preocupação constante do -Governo do Distrito F~de
ral, que se fez presente, inclusive, na elaboração do pre
sente instrumento de Planejamento, no sentido da re
pressão do desperdício com improvisações e da raciona
lização no uso dos _escassos recursos disponíveis, face os 
anseios da população e a função de centro irradiador de 
desenvolvimento regional que Brasflia cadã vez fiais as~ 
sume no contexto nacionaL Tais aspedos estão muito 

I 

~ •• $ L 1 o • • f 

bem ~arcados nos trechos daquela Exposição de Moti
vos, que transcrevemos: 

"O presente -documento foi elaborado_ em estrita 
__ observânCia às normas traçadas por Vossa Excelên
cia, afravês da -secretãfiã de Planejamento da Presi
dência da República e tem por objetlvo assegurar ao 
Distrito Federal um programa de trabalho mínimo 
que mantenha a continuidade das ações com vistas 
ao cumprimento das prioridades estabelecidas pelo 
meu Governo em consonância __ com as diretrizes ge
rais do Governo de Vossa Excelência. 

A fim de atingir esses objetivos está sendo im
plantado um sistema de planejamento para a racio
nalização do uso dos recursos disponíveis e a elimi
nação de improvisações, fazendo com que Brasília 
cumpra sua função de pólo indutor do desenvolvi
mento regional e de ocupação dos espaços vazios, 
através de uma organização da Açào governamental 
que tenha por base a integração dos sistemas funcio
nais, gerenciais e administrativos. 

Apesar desse plano mínimo de trabalho para os 
três próximoS exercíciõs, a presente proposta não 

""encontra sustentaçãõ-financeira nos limitadOs rêcur-
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sos gerados diretu_m_~nte pelo Distrito Federal. Sua 
execução plena, portanto, ficarâ na dependência da 
obtenção de recursos externos, tais como Transfe-. 
rênciaS da União, Operações de Crédito e Convê
nios." 

Na forma regimental fQmos dc;signados para relatar, 
da proposição, a parte relativ-a ao!tibunal de Contas e 
ao Texto da Lei. Dentro da tradição legislativa de apre
ciação dos projetaS de lei orçamentária cabe ao relator 
do texto da lei também apreciar a parte referente ao Ane
x.o da Receita. Entret,_anto, em relação ao Orçamento 
Plurianual de Investimentos, isto rião ocotfe pois a este 
instituto não cabe, conforme a legislação vigente, a esti
mativa da Receita, mas tão-somente a orçamentação das 
Despesas de Capital. 

A identificação das Despesas Correntes, que no atual 
projeto é aprese-nta:dã~-lefu óObjetivo de c_omp(ementar 
tecnicamente a expectatiya de funcionamento 93 admi
nistração pública, vez que Orçamentos Plurianuais de
vem ser efetivós insti'WrienlOS de Planejamento, e para a 
previsão dos investimentos mister se faz o conhecimento 
das necessidades correntes Qe manutenção do aparelho 
administrativo e da totalidade dos rec1.1-rsos com que con~ 
tarâ o administrador para o atendimento de tais ciuên
cias e das que forem determinadas por aqueles Investi
mentos. 

Depois destas apreciações iniciãlspassamos a analisar 
as partes que nos foram designadas a relatar, 

TRIBUNAL DE CONTAS DO 
DISTRITO FEDERAL 

Ao Tribunal d.e Contas do Estado estão consignados 
Recursos Ordinários do Teso_uro Estadual que deverão 

totalizar Cr$ 8.089.356.000,00 (oito bilhões, oitenta e 
nove milhões, trezentOs e cinqUenta e seis -inil cruzeiros) 
dos qUais Ci'$ 96,92% (Ct$7.840.071.000,00) se destinam 
a atender aS Despesas Correntc:=s e CrS 249.285.000,00 
(çlu:zentos e quarenta e nove milhões, duzentos e oitenta 
e cinco mil cruzeiros) as Despesas de Capital, distribuí
dos de maneira uniforme no triênio em questão. 

Ós recursos par~ atender as Despesas de Capital estão 
alocàdOs Oã atividade intltuTad?. "Fiscalização e Contro_
Je da A-rreêadação e Aplicação dos Recursos Públi!::os", 
identificada como atividade-fim do Tribunal e classifica
da corretamente, portanto, no subprograma "Controle 
Externo" do programa "Fiscalização Financeira e Orça-
mentária ExterOa" da função ''Legislativa". -

TEXTO_DA LEI 

O .. Texto da Lei" do projeto que estamos analisando 
está -redigido de forma semelhante ao do último Orça
mento Plurianual de Investimentos que se referiu ao 
período 198_1/1983, dentro da melhor técnica legislativa 
e orçamentária, consoante a legislaçã_o específica em vi
gor, decorrente do Ato Complementar n'i' 43, de 29-10-
1969, e as determinações legais que normatizam matérias 
orçamentârias. 

Seu art. I 'i' estima as Despesas de Capital para o triênio 
!984/1986. 

O arL 29_identifica as fontes de financi:imf:.nlo dos gas· 
tos orçados no primeiro dispositivo, como a seguir rela· 
cionado: 

ORÇAMENTO I"LORIANUAL DE INVESTIMENTOS 1984/1986 

FONTES DE FlNl1NCIAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL 

CR$1 000 00 de 1_2_8< 

1984 1985 1986 'IOI'AL to TRlDUO 
ESPOCIFI~ 

'ALORES Vl'JJ)RES w.wm;s Vl\l.ORES r· __i_ 

ro:x::URSOS 00 'I'E5ClS! 

ro ~ 55.042~-3~3. ~ 165.126.999 85:,9 

ordinários 47.915.569 47.915.569 47.915.569 143.746.707 7é,3 

Vineul~ 7.126. 764 7.126. 764 7.126. 764 21.380.292 11,6 

~oos OR-

GADs"" J\Il>1lNIS-

TR!'.ÇÃO INDIREI>\ E 

FtNl.'çfts 6.166.683 ~ 6.166.683_ ~ ~ 

mrAL 61.209. 016" -- 61.209.016 61.209.016! 183.62.7,0481 1c:,o 

Convém salientar que neste artigo 29 se percebe uma 
ligeira íncorreção, possivelmente de mecanografia e revi
são, que poderá ser Sanada por ocasião da Redação Fi· 
nal da proposição: os valores relativos aos anos de 1985 e 
1986 a título d~ "Recursos dos Úrgãos da Administração 
Indireta e Fundações" estão grafados como sendo Cr$ 
6.166.183.000,00 quando a quantia Correta é igual a de
terminada para o ano de 1984 (Cr$ 6.166.6.83.000,00): 

O art. 3" estabelece o desdobramento das Despesas de 
Capital, programadas com base nos recursos que foram 
considerados disponíveis depois da prev-iSão das Despe
sas Correntes, por Órgãos e Funções. 

O art. 49 d_etermina a co_rreção monetária das impor
tâncias consignadas· Ilõ pr'õj&o em questão, que são 

apresentadas a preços de 1984, por ocasião da elabo
ração dos orçamentos anuais para 1985 e 198<5. 

Não foram apresentadas emendas às partes que relata
mos. 

Assim, somos pela aprovação das parteS relativas ao 
TribunªJ de Contas da UniãO e -ão Texto datei, do Pro
j~o de Lei dq Senado n9 220(83 - DF, que aProva o 
01'-Çaiilento- Plurianual de Investimentos dÕ- DistritO Fe
deral para o- triênio 19$4/1986. 

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1983.- Alexan
dre Costa, Presidente. - Murilo Badaró, Relator. - Sal
daqha Derzi - Lourival Baptista - Marcondes Gadelha 
...:....-Alfredo Campos- Benedito Ferreira-Jutaby Maga
lhães - Guilherme Palmeira - G~tstão Müller - Derval 
de Paiva. -- - - --
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PARECER N' 957, DE 1983 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 
de Lei n_9 221, de 1983-DF, que 40estima a Receita e 
fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício fi. 
nanceiro de 1984''- Parte relativa ao Gabinete do 
Governador e Procuradoria Geral. 

Relator: Senador Alfredo Campos 
Com a Mensagem n~' 173, de 1983 (n9 325, na origem) 

o Sr. Presidente da República submete à apreciação do 
Senado Federal, nos termos da legislação vigente, o pre
sente Projeto de Lei n9 221, de 1983-DF, que estima a 
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o 
exercício financeiro de 1984 em CrS 350.446.018.000,00 
(trezentos e cinqaenta bilhões, quatrocentos e quarenta e 
seis milhões e dezoito mil cruzeiros). 

A Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Di~t_rito Federal que acompanha a Mensagem Presiden
cial caracteriza a preocupação básica que orientou a ela
boração da presente proposta de Lei de Meios para o 
exercício financeiro que deverá, de acordo com todos os 
prognósticos, trazer sérias dificuldades ao Administra
dor Público, em face da conjuntura económico
financeira por que passa o País. Assim, vale salientar, da 
referida Exposição de Motivos: 

"Atendendo às determinações de V. Ex•, trans
mítidas através da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da Repllblica, procurou-s_e alocar recur
sos apenas àqueles Projetas QU Atividades priori
tárias e indispensáveis à continuidade das ações do 
Governo do Distrito Federal, com vistas ao alcance 
dos objetivos e metas fixados para o período pro
gramado. 

Dian-te de uma rígida politica de contenção dos 
gastos públicos e buscando_ a racionalização das 
ações governamentais o meu governo está implan
tando um Sistema de Planejamento - SISPLAN, 
que em sua fase de formulação buscou identific_ar a 
função do Governo do Distrito Federal no quadro 
da hierarquia constitucional e política do país que 
tem como vértice a Constituição, seguida dos Pla
nos Nacionais de desenvolvimento e de Segurança 
Nacional, a par do levantamento das Aspirações e 
Demanda da Comunidade através da realização de 
Reuniões Gerenciais, realizadas também junto com 
a Comunídade, em todas a.s Regiões Administrati
vas que compõem o Distrito Federal. 

Brasília cumpre um papel de pólo indutor do De
senvolvimento de uma vasta Região, com a ocu
pação de espaços vazios no interior, a conquista e 
desenvolvimento das áreas potencialmente ricas da 
bacia amazónica, a introduçã,o de uma sólida agri
cultura na região e o desenvolvimento de um siste
ma de comunicação que promova a interligação do 
centro com o resto do País". 

Consciente de tal orientação passamos, então, a verrti
car as partes que, na forma regimental, nos coube rela

~ fat:-·as 'despesas fixadas para o Gabinete do Governador 
e da Procuradoria Geral. 

GABINETE DO GOVERNADOR 

Ao Gabinete do Governador, de acordo com a Lei n'i' 
4.545, de 10 de dezembro de 1964 e Decreto n9 4.944, de 
29 de novembro de 1979, compete: 
· __:Auxiliar o Governador em sua representação Polí-

tica e Social; -
-Assistir ao Governador na adoçào de decisões téc

riiCàs õu administrativas; 
-Acompanhar as obras e providências do Governo 

do Distrito Federal e manter o Governador informado 
sobre seu andamento: 

- ExecUtar atividades de relações públicas e de divul
gação e coordenar sua execução pelos órgãos de admi
nistração-direta e indireta; 
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-Promover as relações governamentais com órg:ãõs 
públicos federais, estaduais e municipais, Com autorida~ 
des civis e militares, com entidades políticas, religiosas, 
classistas, sociais e corri o público em geral; 

-Executar os serviços de segurança pessoal do Go
vernador e de vigilância e guarda do Pal3-cio do Buriti e 
da residência oficial. 

Para atender a tais relevantes funções o -Gabinete do 
Governador está estruturado com os Gabinetes Civil~ e 
Militar, com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o 
Conselho de Desenvolvimento Econõinico do" Distrito 
Federal, como órgãos de deliberação coletiva, além do 
Departamento de Turismo e do DepirtB.ffiento-de-Edu
cação Física, Esportes e Recreação, como órgãos descen
tralizados sem personalidade jurídica. 

Ao Gabinete do Goveniador estão alocados recursos 
para o próximo exercício fiiianceiro;·à cOnta de Recursos 
do Tesouro, da ordem de -Cr$ 4:.494.142.0-00,00 (quatro 
bilhões, quatrocentos e noventa e quatro milhões e cento 
e quarenta e dois mil cruzeiros) o que representa I ,44% 
do fixado, a este título, para toda a Administração do 
Distrito Federal. -

Saliente-se que tal valor caracteriza um dos maiores 
incrementos nominais (206,93%)~-em- iélação à Lei de 
Meios vigente, superado apenas pela taxa de aumento 
verificada com as dotações da Secretaria de Finanças 
que alcançou o percentual de 207,80%. 

Tal fato, aumento significativamente superior ã já eX
tremamente alta taxa inflacionária deste período de crise 
por que passa a Nação brasileira, é ocasionadO pela ex
pressiva expansão das verbas consignadas no programa 
de trabalho dos órgãos centrais do Gabinete, para cujas 
atividades estão fixadas para 1984 valores que represen
tam mais do triplo (caso das atividades designadas por 
"Assessoramento Superior" e .. "Promoções e Eventos 
Publicitários") ou do quíntuplo (caso daquela nomeada 
como_uAssessoramento Militar") em relação ao estabe
lecimento pela Lei Orçamentária de 1983. 

O Quadro I, anexo, mostra-a composição das despesas 
do Gabinete do Governador para 1984, à conta de Re-

~t .... >1•0 f/.11/'rl~l. 
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-cursOS do Tesouro, por fUnção e programa, e a respecti
va comparação com o estabelecido nas Leis de Meios 
para l982 e 1983. 

0-Quadro li, também anexo, caracteriza as mesmas 
informações pelas unidades orçamentárias sob gestão do 
órgão que estamos relatando. 

Do Quadro III, que mostra também a co~posição_ e·a 
variação -~a des-Pesa_ do órgão, agprã por sua natureza, 

-destaque-se a participação das Despesas de Custeio que 
represeífrãhl 96,48% do total, para 1984, ou seja, Cr$ 
4.33_6_. !54.000,00 (quatro bilhões, trezentos e trinta e seis 
milh~es e cento e cinqüenta e quatro mil cruzeiros), 
como aliás, não poderia deiXar de ser dada a natureza 
das competências do Gabinete. Apenas lamentamos que 
a atual sistemática_orçamentáiia párilita a alocação de 
recursos sob· títulos cada vez mais genéricos que não faci
litam a imediatà cOmPreerlsão e o pronto entendimento 
da natureza dos gastos e de seus objetivos , haja vista, 
por exemplo, que cerca de 42% do total do Ga?inete do 
Governador esteja consignado sob_ a conta_ "Outros Ser

~ viços_e Encargos .. que nada significa ao contribuinte que 
porventura se arrisque a manusear o Orçamento movido 
pela curioSidade: natural de quem participa com parcela 
Significativa de seu próprio esforço. 

Ressalte-se ainda que todas as _d~tações estabelecidas 
para o Gabinete do Governador, relatadas até aqui, para 
o__ próximo exerCíCio financeiro, correrão por conta de 
RecursoS Ordinários não Vinculados do Tesouro Esta
dual. 

PROCURADORIA GERAL 

De-acordo com a Lei n~' 4.545, de 10 de dezembro de 
1964 e Decreto n"'4.591, deSde março de 1979, a Procu
radoria Geral é formada pelo Gabinete do Procurador
Geral e mais 4 (quatro) Subprocuradorias Geral, além 
da Divisão de Administração Geral e das Procuradorias 
Regionais, tendo as seguintes competências: 

-Representação do Distrito Federal, em juízo- ou 
fora dele; 

,~ I,.!Ui.~-HO i 
C ÇA!\!E:\'TO DO DF 
R!.CUit~O~ !)()'I l.SUUttO 

Sexta-feira 4 5127 

- Assistência jurírica ao Governador e aos Secre
tários, na- execUÇãO-das alividades ãdministrativas, e na 
gestão dos negócios públicos; 

-Representação do Distrito Federal nas assembléias 
gerais e reuniões de cotistas das entidades nas quais o 
Distrito Federal tenha participação ou interesse; 

--Representação do Distrito Federal nas açôes de in
ventários, desquites, instituição e extinção de usufruto fi
deicomisso, arrecadação de bens e ausentes, apuração de 
haveres, dissolução e liquidação de firmas e sociedades e 
nos demais processamentos judi_ciais correlatas; 

- Elaboração, exame, lavratura ou registro de instru
mentos jurídicos de contratos, convênios, acordos e ou
tros em que for parte o Distr_ito federal. 

Para ãtendeu.ua programação a Procuradoria Geral 
está dotada na proposta orçamentária para 1984 com 
Cr$ 1.580.995.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta 
milhões e novecentos e noventa e cinco mil cruzeiros), o 
que representa 0,56% de toda a previsão orçamentária 
para: o Governo do Distrito Federal para o próximo ano, 
significai-1do Um "Incremento nominal em relação ao pre
sente exercício da ordem de 196%. 

Tal montante destina-se a atender a .. defesa do inte
resse público no processo judiciário" e representam Re
cursos Ordinários Não Vinculados do Tesouro do Dis
trito Fedeial alocados princfpalmente a Despesas com 
Pessoal Civil (85%, ou seja, Cr% 1.345.388.000,00). 

Temos espefãnca de que os recursos estabelecidos no 
presente projeto sejam suficientes realmente para aten
der as funções dos dois órgãos que relatamos. 

Não tendo sido apresentadas emendas aos Subanexos 
Gabinete do Governador e Procuradoria Geral, somos 
pela aprovação do Projeto de Lei n9 221, de 1983-DF nas 
partes que relatamos. 

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1983. - Alexan~ 

dre Costa Presidente._- Alfredo Campos, Relator. -
Saldanha Derzi - Lourival Baptista - Marcondes Gade
lha -Benedito Ferreira - Jutahy Magalhães- Guilher
me Plllmeira - Gastão Müler - Derval de Paiva - Mu
rilo Badaró. 
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PARECER N• 958, DE 1983 
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 

de Lei do Senado n"' 221/83- DF, que uestima a 
Receita e fixa a Despesa da União pllra o exercício fi
nanceiro de 1984"- partes relativas à Secretaria do 
Governo e à Secretaria de Administração. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães. 
Em cumprimento ao disposto no art. 42, V, combina

do com o art. 17, § 1"' da ConstituiÇão, o Excelentfssimo 
Senhor Presidente da República submete à consideração 
do Senador Federal o presente projeto de lei contendo a 
proposta orçamentãria do Distrito Federal para o exercí
cio financeiro de 1984. 

A Mensagem do Governador do Distrito Federal ao 
Senhor Presidente da República informa: 

•
4 A programação Orçameritáiia para 1984 fái ela

borada, objetivando aquelas ações governamentais 
c_onsideradas básicas para a marlutenção da quali
dade de vida da comunidade do Distrito Federal. 

As prioridades estabelecidas continuam na área 
da Educação e Cultura com 24,8%; Saúde e Sanea
mento com 20,2%; Administração e Planejamento 
com 15,9%; -HabitaçãO e Urbanismo com 12,4% e 
Defesa Nacional e Segurança Pública com 8,3% do 
orçamento." 

A despesa foi fixada pra 1984, no mesmo nível dare
ceita, com recursos do Tesouro num montante de Cr$ 
312.025.ZOCCOOO,OO (trezentos e doze bilhões, vinte e cin~ 
co milhões e duzentos mil cruzeiros), correspondendo a 
uma variação percentual, nominal da ordem de 126,41%, 
em confronto com as dotações do exercício vigente. 

I llOO - UCR~HRIA 00 GOV~RNO 
I 
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Além desses recursos, contará o Governo do Distrito 
Federal com outros, oriundos de transferências da 
União, sob supervisão da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da RepUblica, que somam CrS 
141.800.000.000.00 (cento e quárenta e·huin bftfiaes e ai:· 
tocentos milhões de cruzeiros). 

Co_u_he-nos relatar as partes referentes às Secretarias 
do G_oyerno e de Administração. 

SECRETARIA DO GOVERNO 

b de competência da Secretaria do Governo, as se
guintes atribuiçõ'es: 

- Execução central das atividades de planejamento, 
orçainento e modernização administrativa, estatística- e 
processamento de dados; 

-Orientação normativa, cõntrole técnico e fiscali
zação esPecffica da execução setorial das atividades de 
planejamento, orçamento, modernização ãdminÍstrativa, 
estãtística-e processamento de dados; 

-Supervisão e coordenação das atividades das admi-
- Oisüa"ções reglonaís; 

--:-SuperviSãO- das atividades relacionadas com em-
preendimentos ou obras nãÕ (ncluídas na compet-ênci-a 
das demais Secretarias. 

Para cumprir o elenco de tarefas acima, a Secretaria 
conta com os seguintes órgãos básicos: 

Centrais 

-Gabinete do Secretário; 
~-~ ~-Divisão de Administração Geral; 
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-Coordenação do Sistema de Planejamento; 
-Coordenação do SiStema de Orçamento; 
-Coordenação do Sístema de Modernização Adnii-

nistrativa; 

-Coordenação das Administrações Regionais; 
=-=--Núcleo de Controle de Processamento de Dados; 
-Junta do Serviço Militar. 

Des~_t.rs.lizados sem personalidade jurídica 

-Administração Regional do Gama; 
-Administração Regional de Taguatinga; 
--Administração Regional de Brazlândia; 
-Administração Regional de -Sobradinho; 
-Administração Regional de Planaltina; 
-Administração d<i Cidade Satêlite do Núcleo Ban-

deirante: 

-Administração do Setor Residencial, Indústria e 
Abastecimento. 

Descentralizado com personalidade jurídica 

- Companhi;a do Desenvolvimento do Planalto Cen-
tral. · 

As despesas que serão realizadas por essa Secretaria 
foram fixadas, para o exercício vindouro, no montante 
de Cr$ 18.087.576.000,00 (dezoito bilhões, oitenta e sete 
milhões e quinhentos e setenta e seis mil cruzeiros), re
presentando 5,80% da dotação global do Governo do 
DF e um aumento nominal de 205,07%. 

A despesa por unidades orçamentárias e sua natureza 
é a seguinte: 
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Destacamos que a Secretaria -do Goyerno, bem como 
as entidades supeivisionadas absorvem 65,75%, da do
tação específica. Nela são desempenhadas todas as ativi-
dades básicas de planejamento institucional (planeja
mento, organização e orçamento), além da normatizaçào 
e do controle centrais das atividades de processamento 
de dados e as atividades restritas de pesquisas e projetas, 
a cargo da única entidade supervisionada que é a Com
panhia de Desenvolvimento do Planalto Cio trai ...::..: co: 

SECRETRARIA DE AUMINISTRACÃO 

-- A Secretaria de Administração terri ar competência: 
- Planejamento dos Sistemas de Pessoal, material, 

transportes internos, documentaÇão e comun-icação ad
ministrativ-as, adnlinistração de própri?s e recursos hu-
manos; 

___ - -~~Ç!l-ªº._c~m_t_ral das atividades de pessoal, mate
r-iãl, trarlsportes internos, documentação e comunicação 
administrativa, administração de próprios e recursos hu- _ 
manos~ 

pessoal. material, transportes internos, documentação e 
comunicação administrativa, administração de próprios 
e recursos humanos; 

-Coordenação, acompanhamento e controle das ati
vidades de recursos humanos nas Administrações_ Direta 
e lnOire_ta_ e nas fUndações; 

- Planejamento e execução das atividades de treina
mento, aperfeiçoamento e seleção de pessoal; 

- Elaboração, impressão e distribuição do jornal ofi
cial do Distrito Federal; DEPLAN. 

Salientamos, ainda, que do total orçado, 57,59% dOs 
recursos serão destinados aos projetas da SeCretaria e 
42,41% corresponderão às atividaaes. 

-Orientação no'i-m~tiva, controle técnico e fiscali
zação específica da execução das atividades setoriais de 

-Elaboração e expedição de normas para execução 
das atividades de administração geral, compreendidas 
em suas áreas de atuação. 
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Para a consecução desses o_bjetivos, a Secretaria conU~ 
com os seguintes órgãos básicos; 

Centrais 

-Gabinete do Secretário; 
-Coordenação Normativa do Sistema de Recursos 

Hum unos; 
-Coordenação do Sistema de Transportes Internos; 
-Coordenação Normativa dos-Sisteffiãs de AP-oio; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

- DCPãrütffie-fi(o de Documentação e Comunicação 
Admínístrativa; 

-Divisão de Divulgação; 
-Divisão de Administração Geral. 

De delibera'i,';ào coletiva 

-Conselho de Política de Pessoal; 
~ Cõmíssão de Licitação. 

Novembro de 1983 

A Secretaría de administração para o exercício finan
ceiro de 1984, contará com recursos do Tesour~ da or
dem de Cr$21.180.687.000,00 (vinte e hum bilhões, cen
to e oiie'nta milhões e seiscentos e oitenta e sete mil cru
zeiros), representando uma participaÇão de 6,79% do 
montante global orçado para o Governo do Oistrilo Fe
deral. 

-Coordenação do Sistelna de Material; Uesce_ntrali:~;ado_s~m personali_dade jurídica 
-Coordenação do Sistema óe Administração de Pr~:_ __ _ 

Enquanto a secretaria do Governo exerce as funçõ-es 
de gestão, a Secretaria de Administração dedica-se às ati
vidades de apoio, cujo demonstrativo a seguir representa 
a sua despesa por funções, programas e subprogramas e 
pela natureza: 

prios: 
-Departamento de Administração de Pessoal; 

-.::.Instituto de Desenvolvimento de Recursos Huma
nos~ 
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Conta a Secretaria de Administração com duas unida· 
des orçamentários: 

Em CrS 1.000,00 

- Secretaria de 
Administração 20.35651[ 

-lstituto de Desevolvimento 
de Recursos Humanos 824,116 21.180.687 

Isto posto, considerando que as dirctrizes e metaS go
vernamentais estabelecidas para o desempenho das ati vi~ 
dades das referidas Secretarias, nos termos da Exposição 
de Motivos e de acordo com os números constantes dos 
quadros demonstrativos da proposta orçamentãriil, se 
compatibilizam com os recursos previstos e com as do
taçõeS a elas destinadas, opinamos pela aprovação do 
presente projeto, nas partes referentes às SecretariaS do 
Governo e de Administração. 

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1983.- Alexa_n
dre Costa, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator -
Lourival Baptista- Saldanha Oerzi- Marcondes Gade
lha- Alfredo Cainpos- Benedito Ferreira- Guilherme 
Palmeira- Gastão Müller- Derval de Paiva- Murilo 
Badaró. 

PARECER N• 959, DE 1983, 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 
de Lei do Senado n9 221, de 1983- DF, que ''estima 
a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o 
exercício finan~iro de 1984" 

-Secretaria de Finanças e Reserva de Contingên
cia. 

RELATOR: Senador Perval de Paiva 

É submetido a esta Comissão o Projeto de Lei do Se_
nado n9 221, de 1983- DF, que "estima a receitª ~.[ix_a 

TCTAL I 20.4~1.hU 3'ol.e...CI 21.llC:.UT1 
I I I I 

l:l despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro_ 
de 19&4"~ -

Cabe-nos apreciar a parte ·rela'tivá à Secretariã de Fi
nanças, bem assim a referente à Reserva de Con_tingênci_a 
do orçamento em questão. 

A ExposiçãO de Motivos, que acompanha o Projeto 
mendõila condie,iQ_namentos de orçiem fin;J.nc~iJ.:a, os 
quais obrigam a uma alocação de recursos ap~nas em 
"Proje_tos ou Atividades prioritários e indispensáveis à 

- c~ntinuidade das nções do Governo do Distrito Fede-
- ral". Adiante, esS<:J. programação orçamentária, dificulta-
da por rígida poHtica de contenção dos gastos públicos, é 

-·referenciada a um outro aspecto, de substância diversa, 
qual sejn o de estar voltada "para a manutenção da qua
lidade de vida da comurlídade" da C_apiti:t1 dp País. 

A ordem de prioridade fixada então no texto sob exa· 
me começa na área de Educação e Cultura, com 24,8% 
das despesas, passa a seguir por saúde e Saneamento 
(20,2%), e alcança o conjunto Administrativo e Planeja
mento (15,9%). Nesta última se insere a Secretaria de Fi
nanças. 

A Reserva de Contingência, sobre a qual também de
vemos opinar, sendo um item cuja destinação particula· 
rizada é definida no momento da abertura de créditos 
adicionais, representa 3,2% do total da despesa, contem
plados apenas os recursos do Tesouro. 

Na proposta de orçamento,- quatro quadros visam a 
fornecer informações sobre a situação .finanCeira do Dis
trito Federal - Exercício de 1983. 

Partindo da receita prevista, em 1982, para o orçamen~ 
to corrente, e c~nsiderando o provável excesso de arreca
dação até 31-12-83, em função do obtido nos primeiros 
seis meses, chega-se, para o ano, a um total reestimado 
de Cr$ 226.774.776.000,00 (duzentos e vinte e seis bi
lhões, setecentos e setenta e !=luatro milhões, setecentos e 
sCte_nta e SeiS mil Cruzeiros}. 

Estamos diante da aceleração do proce::;so inflacio
nário. Nos-doze meses de 1982, o índice geral de preços 
atingiu a 99,7%. Enquanto Isso, somente nos primeiros 
oito meses do ano em curso, a inflaçào chegou a 108,7% 

Seria_ de esperar que uma proposta orçamentária coe
rente com a realidade buscasse estimar o mais precisa
.mente..possível a inflação futura, afim de ser um doeu~ 
mento reforçado de realismo. Isto porque o orçamento é 
a peça mais importante para a ação governamental. E 
além do mais ao Congresso Nacional, e no caso em tela 
ao Senado Feder:al, que aprecia o orçamento relativo à 
Capital da República, compete aprovar um orçamento 
de receitas e despesas derivado de uma análise sem fanta-

- sia_s 9?anto ?! situaç[\o real do País, 

No entanto, a receita estimada (bem assim a despesa) 
para o exercício de 1984, segundo o Governo do Dis_trito 
Federal, é de Cr$ 312.025.200.000,00 (trezentos e doze 
bilhões, vinte e cinco milhões e duzentos mil cr11z:eiro_s). 
só da parte do Tesouro, quer dizer, apenas'37% superior 
à recstimntiva, antes citada, de receita para 1983. 

Ainda com índices expurgados, dificilmente a inflação 
de 1983 será inferior a 180%. Admitindo-se que para o 
ano seguinte haja uma queda (e a substancialidade dela 
fica a critério da maior ou menor dose de realismo da 
previsão). pode-se afirmar que jamais se:rã de apenas 
37%. 

O Projeto de Lei do Orçamento d.o DistritO t'ede"ra1 
para- f984 prevê uma receita de Cr$ 350.446.018.000,00, 
considerando a do Tesouro e a dos órgãos da Adminis
traçãç Indireta e das Fundações (excluídas as transferêri· 
cias do TesQuro). 

A despesa prevista para a Secretaria de Finanças ser~ 
da ordem de Cr$ 46.640.442.00Q,OO e a Reserva de Con
tingência está orçadã. em Cr$ 9.821.314.000,00. A funÇão 
Administrativa e Planejamento absorve Cr$ 

- 42.530.570.000,00 da despesa total da Secretaria, ou seja. 
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perto de 91%. Desse vnlor parcela também significativa 
corresponde a dispêndios do FUNDEF'E (Cr$ 
30.567.000.000,00), istõ é; firiani::larTientos a ser realfZâ~ 
dos por intermédio da Secretaria de FirianÇas, sem retor
no, na maioria.. compreendendo de modo geral obras de 
infra-estrutura a cargo de diversos órgãos do GovernO. 

Propriumentc para o exercfcio das atividades da Secre
taria de Finanças cabe a diferença, Pouco menos de_l2 
bilhões de cruzeiros. valor esse destinado à adminis
tração financeira, o que corresponde à competência do 
órgão. 

A Exposição de Motivos ao üi-çamento para 1984 cita 
ter sido implantado, em refação às empresas estatais e à 
administmÇão di reta do Distrito Federal, o Modelo" de 
AvaliaçãO do Desempenho Governamental - MA
DEG, com vistas ao estabelecimento de indicador de de
sempenho. através do qual o governo avalia a sua perfor
mance. 

Não resta dóvida que a medida é salutar. Ã vista disso, 
seria de toda a oportunidad_e que tat modelo, até_ mesmo. 
a sua aplicação, recebesse divulgação, ôe modo a que se 
fizesse um acompanhamento da eficiência dOS diversos 
órgãos da estrutura aàministrativa do Distrito Fedéral, i 
no nosso caso particular, a Secretaria de Finanças. 

São essas as nossas observaçõeS,' as quaiS~não Só al
cançam a importància de se ter um orçamento consentâ
neo com a realidade do País._Cabe também, nessa linha 
de preocupações, o acompanhamento do emprego mais 
eficiente dos recursos, de modo ·a ma.XirÍlinizar Os 'rilildos 
disponíveis, cada vez mais escassOs, pOrt<into preciOsos. 

Ao Projeto, na parte que nos cabe apreciar, foi ap-re
sentada uma emenda, de autoria do ilustre Senador Hen
rique Santillo, que propõe a inclusão da Região Geo
econômica de Brasília _em alguns projetas do Programa 
de Trabalho do Fundo de Desenvolvimento do Distrito 
Federal FUNDEFE, a sabe.r~ 

-Construção" de Estradas; 
- Desenvolvimento do Sistema de apoio às atividades 

Produtivas; 
-Assentamento Populacional de Emergência; 
-Financiamento a cargo do FUNDEFE~ através do 

Banco regional de Brasília S/ A 
Seu objetivo básico é fazer com que o Distrito Federal 

através do FUNDEFE, Fundo, que, além de dotações 
transferidas pela Secretaria de Finanças, ê form3.do tam-
bém com recursos próprios, passa extender seus benefí
cios à área-limítrofe do estado de Goiás' e Min-aS Gerais 
cujos problemas tem sido agravados, se não motivados, 
por influência direta do desenvolvimento, da Capital Fe
deral. Aliás, parte deste relacionamento entre BT3.-Sflia e 
sua região geo-econômica ê destacada na Exposição de 
Motivos do Senhor Governador que acompanha o pro
jeto, verbis: 

"Brasília cumpre um papel de poJo indutor do 
desenvolvimento de uma vasta região, com a ocu
pação de espaços vazios no interior, a conquiSta e 
desenvolvimento das áreas potencialmeÍ1te ricas 'da 
bacia amazônica, a introdução de uma sólida agr(.: 
cultura na região e O desenvolvimento de um siste
ma de comunicação qt.ie promova a interligação dO 
centro com o resto do país." 

Salienta-se, outrossim, que na alocução dos recursos 
do FUNDEFE devia ser dada maior ênfase a aplicação 
nos munidpíos que forffiam a regiãó geo--ecOnôlitica de 
Brasília, diminuindo-se conseqüentemente, os para a ca
pital, de vez que esta recebe todo incentivo e auxílio por
parte do Governo Federal e a área da geo-econômica ser 
reconhecidamente pobre e carente desse Recursos. 

Assim, considerando a importância da área, a sua re
lação de dependência direta _com Brasília, razão de seus 
atuais problemas, nos parece das mais justas a pretensão 
do Nobre Senador por Goiás. ~justa e a nosso ver, de 
direito, vez que não parece contrariar a legislação ein vi
gor, não contrariando também os dispositivos do Artigo 

65 dâ-éonstii~içã-o F~deral pertinente à matéria: a e~en
da que analisarTIÕs dão provoca aumento de despesa glo
bal; nem de nenhum órgão, nem do próprio FUNDEFE, 
de nenhum p~Ograma ou projeto. Por .outro enfoque, 
como é uma emenda "de inclusão" eviden!emente não 
mÕditica o nion.t.ànte, nem ã natureza e nem o -objetivo 
de nehum órgão, fundo, projeto ou programa. Objetiva 
apenas que a ação dos projetas se exerça também na re
gião sob a influência econômica, financeira e demográfi
ca da Capital Federal. 

Ante o expÕsto, conluímos pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado n'1221, de 1983-DF, no que concerne à 
Secretaria de Finanças e à Reserva de Contingência, e 
pela aprovação da Emenda n<1 1 do ilustre Senador Hen
rique Santillo, por jurídica, constitucio-naf e jUSta e por 
não contrariar a técnica orçamentária. 

Sala_ da Comissão, 25 de outubro de 1983.- AlexanM 
-dre Costa, Presidente. - Derval de Paiva, Relator. -
Saldanha Derzi - Lourival Baptista - Marcondes GadeM 
lha - Alfredo Campos - Benedito Ferreira - Juthay 
Magalhães - Guilherme Palmeira - Gastão MUller -
Murilo Badaró. 

PARECER N• 960, DE 1983 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nQ 221, de 1983-DF, que .. estima a 
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o 
exercício financeiro de 1984"- SubanexOs: Secr~ 
taria de Eduêação e Cultura. 

Relator: Senador Alexandre Costa 

De acordo com os prazos; a legislação e a técnica orça
mentária em vigor, o Senhor Presidente da Repóblica en
caminhoU ao Senádo Federal, com a Mensagem n9 173, 
de 1983 (n'1 325, na origem), acompanh.ãda de Exposição 
de Motivos do Senhor Governador, a proposta orça
mentária do Distrito Federal para 1984 consubsta_nciada 
no Projeto de Lei n~' 221, de 1983-DI::_, q__ue esfima:-sua- Re
ceita e fixa a respectiva Despesa em Cr$ 
150.446.018.000,00 (trezentos e -cinqUenta bilhões, qua-

- _trocentos e quarenta e seis milhões e dezoito m\1 cruzei
ros). 

Em çonformidade çom o disposto no Regimento In
terno do Senado Federal devemos relatar a parte referen
te à -Secretã!-iã de, Educação e Cultura, órgão que, de 
aco~do com a Lei n" 4.545, de lO de dezembro de 1964, 
Deçretp n<1 2.89_3, de 13 de maio de 1975 e Decreto n9 

7.451, de 23"de março_de !983, além da legislação federal 
coTfelãta, tem por competência: 

- Admiiiistração, organização, planejamento e ava
liação do sistema eduCacional e cultural; 

- Eraboração, acqm_Ranhamento e controle do plano 
edUCadori:ãl do Distrito Federal; 

- AsSsitênda técnica e financeira necesárias ao desen
volvimento de instituição educacionais e culturais parti
CUlares e integracãO dentro da pOlítica global do Distrlto 
Federal; 

- Planeja~ento, coordenação, controle_ e ;1valiação 
de programas de treinamento, aperfeiÇoamento de pes
soal técnico, docentê- e administrativo dos sistemas edu
cacional e cultural; 

- Planejamento para aplicação de investimentos 
públicos e particulares na estrutura educacional; 

-Programação, supervisão e avaliação da política de 
preservação do patrimônio histórico e artístico. 

Para atender aos encargos mencionados a Secretaria 
de Educação e Cultura tem a seguinte estrutura adminis
trativa: 

ÓRGÃOS BÁSICOS 
Centrais 

- Gabinete do Secretárío; 
-Departamento de Planejamento Educacional; 
-Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico; 
-Departamento de lnspeção do Ensino; 
-Divisão de Administração Geral. 
Descentralizados com personalidade jurídica 
-Fundação Educacional do Distrito Federal; 
-Fundação Cultural do Distrito Federal. 
De deliberação coletiva 
- Cot1selho -de Educação do Distrito Federal; 
-Comissão de Moral e Civismo do Distrito 

Federai/COMOCI-DF. 
Esta org_anização tem sob sua responsabilidade a ges

tão de recursos, para o próximo exercício financeiro, 
orçados em Cr$ 75.075,379.000,00 (setenta e cinco _bi
lhõ.es, setenta e cinco milhões e trezentos e setenta e nove 
mil cruzeiros), a título de recursos do Tesouro Estadual, 
o que representa um incremento nominal da ordem de 
121%, em relação à lei orçamentária do corrente ano. 

Vale destacar que a Secretaria de Educação e Cultura 
é, em termos quantitafivos, o órgão que conta com o 
maior volume de recursos na administração do Distrito 
Federal. Do total de Recursos do Tesouro previstos para 
o próximo pedodo orçamentário, 24% estão consignados 
à SEC, como visto no quadro a seguir: 

ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL PARA 1984 

RECURSOS DO TESOURO (Em cr$ LOOO,OO} 

ORGJ'i.OS 

"Tribunal de contas do DY 

Gãbinete do Governador 

P.r_ocuradoria Geral 

Secretaria de Governo 

Secretaria de Administração 

Secretaria de Finanças 

Secretaria de EduC.!IÇão e Cultura 

Secretaria de Saúde 

secretaria de Serviços Sociais 

Secretaria de Viação e Ob:ras 

secretaria de serviços PÜbl.icos 

seCretaria de Agr.icultura e Produção 

Secretaria de Segor.,nça Pública 

~serva de Contigéncia 

TOTAL 

VALORES 

2.69_6_.452 

4.'494.142 

1.580.995 

18.087.576 

21.180.687" 

46.640.442 

75.075.379 

52.025~832 

7.132.379 

15.856.032 

18.137 .S66 

1-_ ses .-188 

31.411.216 

9. 821..314 

~:312.025.200 

o ,86 

1,44 

o, 51 

5,80 

6, 79 

:!.4,95 

24,06 

16,67 

2~28 

- 5,08 

5,81 

2,53 

!C ,07 

3,15 

100 ,o o 
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A orientação de se privilegiar a Educação e Cultura é 
básica para a melhoria da qualidade de vida de qualquer 
sociedade, mormente no D_istrita __ Federal, região _que 
funciona como pato de atracão de população carentes, 
originárias, principalmente, _de sua_r_egião geo-eco-nômica
e do Nordeste, ansiosos por melhores oportunidades de 
emprego urbano, com as facilidades, comodidades e con
forto ar almejadas. Assim, por mais recursos que se jul
gue destinar à Educação, no quadro de carências fisicas, 
psicológicas e financeiras em que vive a maior parcela da 
população brasileria e, portanto, também da Capital Fe
deral, eles nunca serão suficientes, na atual conjuntura 
sócio-política-econôniica. 

Entretanto, é válido ressaltar a preocupação do atual 
Governo do Distrito Fede_ral com o campo social, onde 
está a Educação, caracterizada pelo seguinte trecho da 
Exposição de Motivos do Senhor Governador aQ Presi-

dente da República, e que acompanha o presente projeto 
de lei: 

"A programação orçamentáría para 1984 foi elabora
da, objetivando aquelas ações governamentais conside
radas básicas para a manutenção da qualidade de vida 
da comunidade do Distrito Federal. 

As prioridades estabelecidas continuam na área da 
Educação e Cultura com 24,8%, Saúde e Saneamento 
com 20,2%; Administração e Planejamento com 15,9%; 
Habitação e Urbanismo c;om 12,4% e Defesa Nacional e 
Segurança Pública com 8,3% do orçamento". 

Convém ress;!}té!,_r __ que o 5_enhÇlr _Governador ql)-ando 
enfatiza o setor educacional refere-se também aos recur
sos destinados à Função Educação e Cultura que, além 
da SEC, tem aparte em outros órgãos, como a seguir re
IacionadQ?: 

ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL PARA 1984 

RECURSOS DO TESOURO 

FUNÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA POR 0RG1\QS 

ORGÃOS 

GabInete do Governador 

Secretaria de Educação e -cultura 

Secre_t..a_tia de _Viação e Obras 

TOTAL 

Ainda em relação aos recursos destinados à Função 
Educação e Cultura deve-se observar que à conta de Re
ceita dos Órgãos da Administração lndireta e das Fun
dações (escluídas as Tr~nsfcrências do Tesouro) estão 
previstos Cr$ 1.915.667.000,00 (hum bilhão, novecentos 
e quinze milhões e s~iscentos e sessenta e sete mil cruzei~ 
ros), sob a gestão da Fundação Educacional do Distrito 

(~Cr$ L"OOO,OO) 

VALORES 

1.;335.271 

-7-s. rr:rs-. 3°79· 

691.460 

77.102.110 

Federal (Cr$ 1.687.180.000,00) e-da Fundação Cultural 
do Distrito Federal (Cr$ 228.487.000,00). 

O a pOrte de Recursos do Tesouro à Secretaria de Edu
cação e Cultura e suas Entidades Supervisionadas tem 
como fonte Recursos Ordinários (CrS 3.024.736.ÓOO,Ot)); 
ou seja, apenas 4,02% e Recursos VinculaaOs, cOmo a se
guir detalhados, e que vêm caracterizar a deperldência do 
Distrito Federal em relação à União. 

ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

RECURSOS bo TESOURO __ POR_f"ONTE 

SE-CRETARIA PE EDUCAÇitO E CULTURA 

ESPECIFICAÇJiO 

- Cota-parte do Fundo de Parti.-_ 

cipaçãõ dos Municfpios 

- Cota-parte do SalârtO-Educa-

ção (Estadual) 

- Transferências da União 

- TOTAL DE;.. RECURSOS V:I_NCJ,J_LJl,DOS 

- Ordinãri'6 não vinculado 

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO 

O Quadro I, anexo, mostra a distribuição das dotações 
orçamentárias da Secretaria como U!Jl todo, no período 
1982/1983, pelos diversos programas da função Edu~ 
cação e Cultura, única -afeta à SEC, caracterizan~o, 

Em Cr$ 1.000,(10 

VALORES 

400.000 o, 54 

8.100-000 10,79 

63.550.643 84,64 

12.050.643 95,97 

3~ 024 ~ 736 4,03 

7?~075._3?~ _ ·-_ _?.oo',oo 

como não poderia deixar de ser, a maior significação dos 
programas Ensino de 19 Grau (49,53%) e Ensino de 29 
Gurau (19,86%), de responsabili(fãde estadual e munici· 
pai, além do Programa Administração (22,90%). 

Novembro de 1983 

Para a Secretaría de Educação e Cultura propriamente 
dita, isto é, eXClUídas as transferências para as Fun· 
dações sob suas supervisão, estão orçados Recursos do 
Tesouro no montante de Cr$ 1.069.593.000,00 (hutri bi
lhão, sessenta e nove milhões, quinhentos e noventa e 
três mil cruzeiros) dos quais Cr$ 69.000.000,00 (sessenta 
e nove milhõ_es) se deStin-am a Subvenções Soc_iais a se
rem distribuldas pelos Senhores Senadores, ficando o 
restante para a "coordenação das atividades de Planeja
mento e Avaliação dos Sü;temas Educacional e Cultural" 
basicamente alocado a Despesas com Pessoal Civil (Cr$ 
967.633.000,00). 

_À Fundação Cultural do Distrito Federal estão previs
tos ordinário!! do Tesouro para atender suas de.spesas, fi~ 
xadas em Cr$ 2.800.723.000,00 (dois bilhões, oitocentos 
milhões e setecentos e vinte e três cruzeiros), que se dis
tribu_em pelo programa Administração, orçado em CrS 
1.180.895.000,00 para a "execução das ati v idades de ad
ministração do sistema cultural" a com Cr$ 
556.114.000,00 para a "manutenção do Teatro Nacio
nal", e pelo programa Cultura cuja dotação principal, 
pelo volume de re_Curs_o_s e pelo significado para a vida 
cultural da Capital do Pals, além da relevância em 
Jun_ç_ão da oferta de ~mpregos altamente selecionados em 
mercado de oferta deficiente, está destinada à "imple-
rrientaçãO da Orquestra do Teatro Nacional de Brasília 
(Cri' 563.356.000,00), ficaildQ _o rest"allte (Cr$ 
50Q.358.000,00) pata- oo custeio de promoções culturais 
CITJ g~ral. Saliente--se que o~ fundos à dÍsposição da Fun
dação Cultural dO Distrito -Federar acusam um aumeritO, 
em relação ao estabelecido na Lei Orçamentária atual, 
da ordem de 240%, o que bem caracteriza a preocupação 
go-Yerna:merfial com este importante setor da vida comu
nitária brasiliense. 

Para a Fundação Educacional do Distrito Federal está 
adjudicada a parcela mais importante dos r_ecursos da 
Secretaria de Educação e Cultura: Cr$ 71.205.063.000,00 
(setenta e um bilhões, duzendo e cinco milhões e sessenta 
e três mil cruzeiros). 

Destes- reé"urSos, 9 t ,31% (ou seja, Cr$ 
65.020.796.000,00) refercm~se a atividades de manu
tenção, da própria Fundação (Cr$ 14.456.598.000,00), 
do Ensino de Primeiro ~Grau (Cr$ 32.254.606.000,00), do 
Ensino de Segundo Grau (Cr$ 14.425.605.000,00) e dos 
Cursos de Suplência (Cr$ 3.833.987.000,00), ficando 
8,69% (Cr$ 6.184.267 .000,00) para atender aos proJetas 
da FEDF o que significa um incremento nominal, em re
lação ao presente exercício, de 500%. 

AllmerÍto tfí:o significativo traz ·para· a p-opulação d3 
_C<lpital Federal a esperança de que seu setor educacio~
nal, ]á considerado dos mais desenvolvfdos do Pais, con
tribua de maneira ma.is eficaz para a melhoria efetiva da 
s:u~ qualidade de vida, aspecto tão enfatizado na EXpo· 
sição .de _Motivos do Senhor Governador, ao lado dos 
Íd;á'íS de "gB.nh.o d_i produtiyídade" e ''dístribuição de 
renda". 

Relatando este Subanexo rehitivo à Secretaria de Edu
cação e Cultura devemos ainda menciÕnar que as do
tações relativas às entidades de carâter educacional, cul· 
tural e assistencial do Distrito Federal estão discrimina· 
das no Adenda "A" do presente projeto de lei. 

Não tendo sido apresentadas emendas à e_sta parte qué
relatamos, i-ntendCn:tos que a Comissão do -Distrito Fe

·deral haverá por bem" aprovar o Projeto de LeTd01fena
do n9 221, de 1983-DF, subanexo relativo ã Seçretaria-de 
Educação e Cultura. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 1983. -_Salda
nha Dcrzi, Presidente - Alexandre Costa, Relator -
Lourival Baptista - Marcondes Gadelha - Alfredo 
Campos - Benedito Ferreira - Jutahy Magalhães -
Ouilh~rme Palmeira- Gastão Müller- DervaJ de P~· 
v-a - Murilo Badaró. 
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~1.-~s.LC'l<l rAHI ... L LC.õc.ÇAMlNT<.J 
CO~li·OS!Ç.\0 E \',\IUA(,,'Aü DA DESPI·:S,\ I'Oit rUtJÇÃO E PllOGHAMA. 

C1S I 000,00 
COI!.RU.'Tb. SI::CI'.E'rARlh Pt::: !:!DUCAÇÃO E ClJL'l'URA 

6,065.490 23,74 1,20 128,76 14.907.987 19,86 - 3,88 84,84 
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PARECER N• 961, DE 1983 
Da Comissio do Distrito Federal, sobre o Projeto 

de Lei do Senado nv 221, de 1983 - DF, que uestlma 
a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para 0 

exercício financeiro de 1984" -Secretaria de Saúde 
e Secretaria de Serviços Sociais. . 

Relator: Senador Marcondes Gadelba 
Em cumprimento ao art. 17, § li da ConstitUição Fe

deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
com a Mensagem n9 221, de 1983-DF (n\' 325, na ori
gem), submete à apreciação desta Casa do Congresso 
Nacional a propOsta de Lei do Orçamento do Distrito 
Federal para o exercício financeiro -de I!f84. 

Na Exposição de Motivos; o Senhor Governadores
darece ao Senhor Presidente da República que: 

''Atendendo às determinações de V. Ex' transmi
tidas através da Secretaria de Planejamento 4a _Pre
sidência da Repúblíca," Procurou-se alocar recursos 
apenas àqueles Projetas ou AtiVidades prioritárias-e 
indispensáveis à continuidad-e ·das·-ações do GoVer
no do Distrito Federal, com vistas ao alcance dos 
objetivos e metas fixados para o período programa
do". 

Adiante, continua: 
••As prioridades estabelecidas continuam na área 

da Educação e Cultura com 24,8%; Saúde e Sanea
mento com 20,2%; Admlnisirâcão _e Planejaménto 
com 15,9%; HabitaÇào e Urbanismo com 12,4% e 
Defesa Nacional e Segurança Pública com 8,3% do 
·orçamento." 

O projeto de lei em questão estima a ReCeita do Distri
to Federal para 1984 em Cfln2.025.2ÕO.OOO,OO (trezen
tos e doze bilhões, vinte e cinco milhões e duzentos mil 
cruzeiros) e fixa a Despesa em igual montante, com re-

cursos do Tes~uro, e representa um aumento nominal da 
ordem de 126,41% em confronto com as dotações para o 
exercício vigente. 

Fomos incumbidos de relatar os orçamentos das Se
cretaria de Saúde e de Serviços Sociais. 

É notório que o Distfito · Federal, ~ornO poJo de 
atração da-s correntes migratórias dõ" País, teve, no curso 
dos anos, uma taxa de crescimento populaCional bem su
perior ao que fora estim3da. Sàbe-se., ainda, que ã maior 
parte dessa população é proveniente de regiões economi
camente menos favorecidas, advinºo graves problemas, 
entre outros, no Campo da- saúde e na administração dos 
serviços sociais, notadamente na ãrea da assistência ao 
menor. da oferta de empregos, da erradicação de favelas 
e etc. 

SECRETARIA DE SAÚDE 
A Secretaria de Saúde tem por Competência: 
-O estabelecimento. da.política de saúde do Distrito 

Federal, compatibilizando-a com a POlítica de Saúde e ã 
de desenvolvimento económico-social do país, em arde~ 
nação com as demais instituições do setor; 

-O planejamento, organização, direção, coorde
nação, execu_ção,_ avªliação e fiscalização das atividades 
de promoção, proteção e recuperação da saúde; 

-A construção, equipamento e operação dos estabe
lecimentos da rede oficial de saúde; 

-A fisCalização do exercido das profissões de saúde e 
-~- atividades correlatàs e dos estabelecimentos que interes-

sam a sãÜde da coletividade; 

-O controle de drogas e medicamentos e a fiSCali
zação dos estabelecimentos farmacêuticos; 

- A fiscalização da manipu tacão e comercialização de 
gêneros alimentícios; 

-A promoç~o de melhoria das condições de sanea
mento do meio ambiente e o controle da poluiçãO; 

-Estudo no campo da saúde, abrangendo a pesquisa 
básica, clínica e epidemiológica; 
-A promoç~o d~ acordos e convênios, ~o campo de 

sua atividade, com ~tidade$ .públicas e privadas. 

Para cumprir os objetivos acima, conta a Secretaria 
com os seguintes órgãos básicos: 

Centrais 
-Gabinete do Secretário; 
-Núcleo de Planejamento; 
-Departamento de Saúde Pública; 
-Núcleo de Controle de Programa de Saúde; 
-Departamento de Fiscalização de Saúde; 
- DiVisão de Administração Geral; 
Descentralizado com Personalidade Jurídica 
- Fundaç-do Hospitalar do Distrito Federal; 
D~Cntralizado sem personalidade Jurídica 
- Instituto de Saúde do Distrito Federal; 
-'-'De Deliberação coletiva 
-ConselhO de Saúde do Distrito Federal; 
-Comissão de Fiscalização de Entorpecentes do Dis-

trito Federal. 

Conforme a proposta orçamentária, à Secretaria de 
S"aúde foi destinãda a dotação global de CrS 
52.025.832.000,00 (cinquenta e dois bilhões, vinte e Cinco 
milhões e oitocentos e trinta e dois mil cruzeiros) corres
pondendo 16,67% do total do._ orçamento do Distrito Fe
deral e uma variação- noininal de" 86~22%, em relação ao 
do presente exercício. 

Dos recursos acima, 95,52% serão repassados para a 
Fundação Hospitalar do Distrito Federal, única entida
d_e supervi~ionada da Secretaria de Sáude, conforme de
monstrativo abaixo, em comparação com o orçamento 
para 1983: 
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UNIDADE ORÇAMENTÂRIA 

Secretaria de Saúde 

Sec.saü~ ent;._ida.de sUperv.!_ 

sicnada 

Inst. de Saúde 

TOTAL 

1983 

720.036 

Em Cr$ 1. 000,00 

1984 

2,53 

26.736.358 95,70 49.G93.070 

481.400 1,72 1.017.671 

n.937. 794 1oo s2.o2S.a32 

O progrnma de trabalho de Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para o próximo exercício é o seguinte: 
ICRS. l.OCO,OOI 
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Salientamos a dotação maciça destinada para a "pro
moção e execução de programas de saúde e prestação de 
assisfêricia -m-édico-hospitalar", principal atividade da 
Fundação, exprimirido 67,86% do total dos recursos alo
cados para a entidade supervisionada da _Secret~JÜI. 

- Proteção e Promoção Social do menor; 
-Assistência a segmentoS populacionais carentes; 
-Registro, Controle e Apoio a Obras Sociais; 
- Habitação Social. 
Çonta, ainda, com os seguintes __ órgão_s básicos: 

DESCENTRALIZADOS COM PERSONALIDADE 
JURIDICA 

A proposta orçamentária- destina à Secietaria de Ser
viço Sociais; para ·o ·próximo exercício finãnceiro, a im
portância de Cr.$ 7.132.379.000,00 (sete bilhões, cento e 
trinta e dois milhões e trezentos e setenta e nove mil cru· 
zeiros), representando 2,28% do total global do orça
mento do Distrito Federal e um aumento nominal da or· 
dem de 87,36% com relação ao orçamento da Seçretaria 
para este exercício. 

SECRETARIA DE SERVICOS SOCIAIS 
Centrais 

A Secretaria de Serviço Sociais tem a seguinte coni.pe
tência: - G_il.bin_~te do Secretário; 

_; Gerên--::~fa d-e- Tra:b-ãlho; - Desenvolvimento de Comunidade; 
- Gerência de Assistência Social; -Assistência ao Migrante e estudo do fluxo migra-
- Núdeo de Planejamento e Controle; tório; 

- Desenvolvimento do artesanato; ....:... Divisão -de Administração Geral. 
- Fundação do SerViço Social; 

O programa de trabalho da Secretaria, por funções, 
programas e -sti6-programas apresenta o seguinte de
monstrativõ: 

-Treinamento de mão-de-obra; 
-Intermediação do emprego; -Sociedade de Habitação de Interesse Social Ltda. 

tC.rt.S. l.CCOoOOJ ------------------,___----,- -I 
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Para cumprir esse programa, a Secretaria de Serviços 
Sociais conta com duas unidades orçamentárias: Em CrS 
1.000,00 

-Secretaria de Serviços_Sociais-782.217 
-Secretaria de Serviços Sociais - Entidades Super-

visionadas 6.350.162 

A única entidade da Secretaria é a Fundação do Ser
viço Social do Distrito Fed_eral - FSSDF, que itbsorve 
89,03% da dotação global orçada para o exercício vin~ 
douro. 

Reconhecemos que são exíguos os recursos destinados 
aos serviços ligados à assistência médico-hospitalar e ao 
atendimento aos problemas sociais que enfrenta o Go
verno do Distrito Federal; entretanto é necessário, tam
bém, reconhecer a conjuntura dificil por que atravessa a 
Nação. razão pela qual àquelas Secretarias foram desti
nados recursos tão-somente indispensáveis ao seu fun
cionamento normal, sem projeto da grandeza que mere
cem. 

Não foram apresentados emCndas. 
Ante o exposto opinamos pela aprovação do projeto, 

nas partes referentes às Secretarias de Saúde e de Ser
viços Sociais. 

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1983.- Alexan-
dre Costa, Presidente- Marcondes Gadelha, Relator
Saldanha Derzi - Lourival Baptista - Alfredo Campos 
- Benedito Ferreira - Jutahy Magalhies- Guilhenne 
Palmeira - Gastão Müller - Derval de Paiva- Murilo 
Badaró. 

DIÁRIO D() CO]',[GRESSO NACIONAL_(Seção II) 

PARECER N• 962, DE 1983 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 
·de Lei do Senado nl' 221, de 1983-DF (Mensagem nl' 
325, na origem), que "estima a Rec~ita e fixa aDes
pesa do DF para o exercício financeiro de 1984u
SecrCtil-ria de Viação- e Obras e Secretaria de Ser
viços Públicos. 

R:elitor: ·senador Gastão Müiler 

O Senhor Presidente da República, através da Mensa
gem n~>J25, de 1983, e amparadO no artigO 57, item IV da 
Constituição Federal, submete à apreciação desta Casa a 
proposta orçamentária do DF para o exercício financei-
i-o" d"e 1984: . . 

Cabe-nos relatar os anexos referentes às Secretarias de 
Viação e Obras e de Serviços Públicos. 

Pelas normas constitucionais vigentes, muito pouco 
resta ao Senado fazer em face de um Orçamento d.o Po
der Executivo, já que estamos praticamente impedidos 
de alterar a proposta original. Cumpre-nos, assim, tão~ 
somente fiscalizar o critério com que foram distribufdas 
as verbas orçamentárias, aprovando-as ou não. 

Na Exposição de Motivos apoiada pelo Senhor Presi
dente da República, destaca o Governador do DF que a 
destinação de recursos se singiu "apenas àqueles Proje

__ tQSOU Atividades prioritários e indispensáveis à ·conti
nuidade das ações do Governo do DF", em face da poli~ 
tica de contenção -dOs gastõs PUblicas. E ressalta: "As 
prioridades estabelecidas continuam na área da Edu
cação e Cultura com 24,8%; Saúde e Saneamento" COm 
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20,2.%; Administcação e Planejamento corn 15,9%; Habi
tação e urbanismo com 12.4% e Defesa Nacional e Segu
rança Pública com 8,3% do orçamento". 

No que se refere à Secretaria de Viação e Obras, o 
-Orçamento. sob exame destiriou-lhe, a título de Recursos 

do Tesouro, Cr$15.856.032.000,00, o que corresponde a 
5,08% sobre o total do orçamento do GDF. 

A competência legal dessa Secretaria, como sabemos, 
abrange as seguintes atividades: 

-Desenvolvimento do plano urbanístico de Brasilia; 
_:. Elãboração e deSenvolVimento dos planos diretores 

das cidades satélites; 
- Execução de projetas e construção de obras viârias 

e de urbanismo; 
- Êxecução de projetÕs e construção de edifícioS 

públicos: -
- FiscalizaÇão-de construções públicas e particulares 

de Brasília: -
- Cqnstrução e manutenção de logradouros públicos; 
- Planejamento da política rodoviária do Distrito Fe-

deral e supervisão de sua execução; 
-:-:.Realização de acordos, contratos e convênios com 

entidades públicas e privadas, para execução de projetas 
e construção de ediffcios, obras viárias e urbanismo; 

- Execução e atualização de planta cadastral do Dis
trito Federal; 

- Consérvação, proteção e fiscalização das bacias hi
drográficas utilizadas ou reservadas para fins de abaste
cimento de água do Distrito Federal. 

Sua programação de trabalho para 1984 é a seguinte: 
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Em relação às Entidades Supervisionadas, o programa 
de trabalho da Secretaria de Viação e Obras~ o seguinte: 

rc-.s. 1.oco,ool 
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A Secretaria de Serviços Públicos recebeu dotações 
orçamentárias no mõntarite de CrS 18.137.566.000,00 
(dezoito bilhões, cent9 e trinta e sete milhões, quinhentos 
e sessenta e seis mil cruzeiros) a título de Recursos do Te;;. 

souro, o que corresponde a 5,81% 4as despesas fixadas 
no Orçamento do DF -para 1984. 

- Planejamento dos transportes coletivos; 
- Administração dos terminais Rodoviários do Pl_ano 

Piloto: 
-Concessão ou permissão para exploração de trans-

-Administração dos abrigos para passageiros de ôni
bus, passagens de nível, sanitários públicos e áreas desti

nadas a estacionamentos públicos; 

portes Coletivos e de táxi; 
- Planejamento do sistema de energia elétrica; 
- Iluminação Pública; 

-Permissão para a exploração de bancas de jornais e 

revistas: 
- Adininistração dos cemitérios. 

Ã competência dessa Secretaria, ~rrolam-se as seguin· 

te atividades: 
- Execução dos ~erviços de limpeza urbana e de in- ta seguinte a programação de trabalho dessa Secreta· 

ria: dustrialização do lixo; 
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Relativamente à Estação Rodoviária de Brasília e ao ServiçO Autónomo de Limpeza Urbana, assim se deli- nem os seus programas de trabalho: 
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Não foram apresentadas emendas. 
Isto posto, nosso parecer é pela aprovação do PLS nQ 

221/83~DF, na parte referente às-secretarias de Viação e 
Obras e de Serviços Públic-os.-

Sala das Comissões, 25 de outubro de 1983~- Alexan
dre Costa, Presidente- Gastio Müller, Relator- Sal
danha Derzl - Lourival Baptista - Marcondes Gadelha 
-Alfredo Campos- Benedito Ferreira -Jutahy Maga
lhães - Guilherme Palmeira - Derval de Paiva - Muri
lo Badaró. 

PARECER N• 963, DE 1983 

Da Comissão do D~strito Federal, sobre o Projeto 
de L~i do Senado n9 211, de 1983-DF, que "estima a 
~Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o 
exercício financeir~ de 1984", parte relativa à Secre
taria de Agricultura e Produção. 

Relator: Senador Benedito Ferreira 
Com a Mensagem n\' 173, de 1983 (n" 325, na origem) 

o Senhor Presidente da República encaminha ao Senªdo 
Federal para apreciação, proposta orçamentãria do Dis
trito Federal para o ano de 1984, devidamente acampa~ 
nhada de Exposição de Motivos do Senhor_Governador 
José Ornelas de Souza filho. 

Por designação do Senhor Presidente desta Comissão 
fomos encarregados de relatar a parte referente à Secre
taria de Agricultura e Produção. 

SE.'IIA.DO FEDERAL 
.oSSLSSOIII.~> 

ll,:l~tCIIU 'klo~> DEOitÇ ... MUrTO 

ESPECIFICACX,O 

.\GRICULTORA. 

AD!-!ISIS'I'RACXO 

A!l!'IINIS7'RAÇ1.:0 FINANCEIRA 

Pu..!lE'JI,NnTO GOVERNAHt:~":'AL 

CRGA!~IU.ÇM AGRARI"A 

P'R(IDUÇÂO VEGETAL 

A!!:..S'I'ECI~ENTO 

l'PO·o:;,!;O E~ Rnw. 

'T' .'\~_<:r>:'!l<'I"F' l:lnnnvT!~>Tn 

INOl':>'l'IUA,CO~IE:RCIO E SERVII"OS 

PLANE.JA.'!ENTO GOVER.~AMEN'I'Mr 

ISO::lSTIU.\ 

TOTAL 

DIÁRIO DOCONGRESSO_NACIONAL (Seção II) 

A esta Secretaria estão previstos recursos que totali
zam Cr$ 7.885.188.000,00 (sete bilhões, oitocentos e oi
tenta e cinco milhões, cento e oitenta e- oito mil cruzei
ros) relativas a Recursos do Tesouro, o que representa 
2,5%_ d_o respectivo total para toda a administração do 
Distrito Federal. 

São competências da referida Unidade Administrati
va: expressão agropecuâria; coordenação e orientação de 
aproveitamento da área rural; estímulo às atividades co
merciais e industriais na ârea do Distrito Federal; coor
denação do abastecimento do Distrito Federal, e defesa 
das suas riquezas naturais; normas sobre métodos de 
auxílio ao produtor e da defesa do consumidor, pro
moção de acordos ou convênios entre o Distrito Federal 
e outros órgãos públicos e privados, visando ao fortaleci
mento da .economia da região. 

Observa-se que a meta prioritária do Governo do Dis
trito Federal se orienta nos setores de maior significado 
s_ócio-cultural, para os quais se destacam investimentos 
da ordem, de 41,8% _do total proposto, para Educação e 
.Cultura, Saúde e Saneamento. 

Reservam-se, para o futuro, à Secretaria de Agriculto~ 
ra e Produção, realizações estruturais de vulto, pois, 
como bem enfatiza e Exposição de Motivos, "Brasília 
cumpre um papel de paio indutor do desenvolvimento de 
uma vasta região, com a ocupação de espaços vazios no 
interior, a conquista e desenvolvimento das ãreas poten
cialmente ricas da bacia amazónica, a introdução de uma 

... QUADRO I 
0!. ;AMENTO DO DF 

RECURSOS DO Tf.SOURO 

Novembro de 1983 

sólida agricultura na região e o desenvolvimento de um 
sistema de comunicação que promova a integralizacão 
do centro com o resto do Pai$", 

A Secretaria de Agricultura e Produção tem como Or
gãos Básicos Culturais, o Gabinete do SecretáriQ, a Divi
sãQ_de Adminis_tracão Geral, o Núcleo de Desenvolvi
rileOtO Agropecuârio, o Núcleo de Desenvolvimento da 
Indústria e do Comêrcio e a Divisão de Inspeção de Pro
dutos de Origem Animal e Vegetal. 

Corno Órgãos Descentralizados com Personalidade 
Jurfdica incluem-se a Sociedade de Abastecimento de 
Brasília S.A., Centrais de Abastecimento do Distrito Fe
deral, Fundação Zoobotãnica do Distrito Federal, em
presa de Assistência Técnica e Extensão Rural e PRO
FLORA - S/ A Ftorestamento e Reflorestamento. 
--us -quadros r e II anexos, mostram a composição e a 
"evOlução da despesa da Secretaria, no período 
1982/1984, por junção e programa, e pela sua natureza, 
respeCtivamente.. 

Face ao exposto opinamos pela aprovação do presente 
projeto que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito 
Federal para o exercício de 1984- Anexo II Secretaria 
de Agricultura e Produção. 
Sala da Comissão, 25 de outubro de 1983.- Alexandre 
Costa, Presidente- Benedito Ferreira, Relator- Salda~ 

nha Derzi - Lourival Baptista - Marcondes Gadelha -
Alfred~ Campos - J utahy Magalhães - Guilherme Pai~ 
melra - Gastão Miiller- Derval de Paln- Mnrilo Ba~ 
dar6. 

COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO DA DESPESA POR FONCÂO E PROGRN$A 
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SE.~ADO Fr.Dt.RAL 
A.SS[SS.OliA 

SUISfClETAllA DE Ol('Aiol ENTO 

ESPECIFICAÇÃO 

D!:SJ"ESASCORRE."iTES 

DESPESASDECUSTElO 

TR.ANSFERENCIAS CORRENTES 

DE:SPI::.SASDECAPITAL 

INVESTfMENTOS 

lNVERSOES 

TRANSFERENCIAS OE CAPITAL 

TOTAL 

PARECER No 964, DE 1983 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 
de Lei do Senado q9 221, de 1983- DF, que "estima 
a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o 
exercicio financeiro de 1984" - parte referente à Se
cretaria de Segurança Pública. 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 
Conforme o disposto no artigo 42, inciso V, combina

do com o artigo 17, § !9, da Constituição Federal, o Ex
celentíssimo Senhor Presidente da República, através da 
Mensagem n~' 173, de 1983- DF, submete à apreciação 
do Senado Federal, acompanhada da Exposiçãode Moti
vos do Senhor Governador do Djstrito Federal, a pro
posta de Lei Orçamentária para o exercício -de 1984. 

Coube-nos a honrosa tarefa de opinar sobre uma das 
mais importantes unidades administrativas do Distrito 
Federal, ou seja, a Secretaria âe _Segurança Pública. 

Levando-se em conta que Brasília tem um importante 
papel de interligação do centro com o resto do País sen
do um pólo de atração para a população pobre do Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste que para cá migfam- em 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

o 
RECURSOS DO T~SOUR.O 
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grandes contingentes a procura de melhor qualidade_de 
vida, provocando com esta migração um aumento_ incon
trolável do número de habitantes do Distrito Federal e 
requerendo empregos, escolas, hospitais e habitações, 
além do País estar atravessando uma grave crise econô-

- mica, muitas destas reivindicações não podem ser total
mente atendidas gerando por conseguinte o aumento da 
crimiriãlidade e diminuindo com isto a segurançã.-nas-ci
dades. Devido ao exposto é de grande importância o pa
pel preventino e controlador da Secretaria-de Segurança 
Pública que tem como órgãos básicos os seguintes: 

I - Centrais: 
-Gabinete do Secretârio 
-Coordenação de Informações, Planejamento e Ope-

rações 

-Centro de Internamento e Reeducação 
-Núcleo de Custódia de Brasília 
- Polícia Civil do Distrito Federal 

II - Autônomos sem personalidade jurídica: 
- Departamento de AdministraçãO Geral 
- Polícia MiUtar do Distrito Federal 
-COrpo de Bombeiros do DF 

III- Descentralizado com personalidade jurídica: 
-Departamento de Trânsito do Distrito Federal 

IV- De deliberação coletiva: 
-Conselho de Trânsito do DF 
-Conselho Superior de Informações e Operações Po-

liciais - CONSIOP. 
Para o exercício de 1984 foram consignados recursos 

do TesourO da ordem de Cr$ 31.411.216.000,00 (trinta e 
um bilhões, quatrocentos e onze milhões, duzentos e de
zesseis mil cruzeiros) que representam 10,07% do orça
mento global do Distrito Federal. Fazendo uma compa
ração entre a dotação orçamentária de 1983 e a de 1984, 
constatamos um aumento nominal de 91,81% em favor 
do exercício de 1984; entretanto se levarmos em conside
ração a atual inflação verificamos que a preços constan
tes este aumento não correspondeu aos índices inflacio-
nârios. 

Do total acima mencionado, para o exercício financei
ro do próximo ano, 99,48%, ou seja, Cr$ 
31.245.679.000,00 (trinta e uni bilhões, duzentos e qua
renta e cinco milhões, seiscentos e setenta e nove mil cru
zeiros) estão consignados para despesas correntes e 
0,52%. ou seja, Cr$ 161.537.000,00 (cento e sessenta e um 



5140 Sexta,feira 4 DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiíoii) Novembro de 1983 

milhões, quinhentos e trinta e sete mil cruzeiros) para as 
despesas de capital. Constatamos portanto que a maior 

parte dos recursos são destinados ao pagamento de pes
soal, portanto a atividade em questão é intensiva em 

mão-de-obra, nos seus diversos graus de especialização,' 
conforme quadro anexo: 

~-2- ~-1 
).2. :..2 
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3 .... '7.2 

.r..o.o.o 
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.... )1.0.0 
... 3.1.0 
.... 3.1.1 
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TRAN!.f[UNtUS DE C.APlTAL 
TRANSfE Rf "(lAS. lNlRAGOV[ RNAHENJ AIS 

A!JXLL JOS. PARA O(SPESAS OE C.APl IAt 

Quadro I 
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O Programa de Trabalho da Secretaria estã distribuf
do como espelhado no Quadro II. 

Quadro II 

TOTAl 3l.(t11-216l 
I 

------------------~_....,..,..., ___ .,...,.-~------------------.,.-~-~-,.------_------------------.,--..,.--
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I I 1 1 I I 
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1 I l I I 
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I I I I f 
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1 I I I I 
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1 I J J I 
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---------' ------ I I i : 'i I I 
TOtAl 31 .. 21o'i .. 6'H'I 161.5.371 !11.411 .. 2161 

I I I 
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N atamos a dotação maciça consignada na função 
.. Defesa Nacional e Segurança Pública", a qual absorve 
79,52% do total dos recursos da aludida Secretaria. Para 
o desenvolvimento desta função destacamos dois órgãos 
da mâxima importância, denirõ -dã" estrutUra funcional 
desta Secretaria: 

1 - Polícia Militar do Distrito Federal 
2- Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 

A Polfcia Militar contará no próximo -exercíciO cOin 
CrS 13.123.968.000,00 (treze bilhões, cento e vinte e três 
milhões e novecentos e sessenta e oito mil cruzeiros) que 
equivalem a 41,79% do total da Secretaria. Do 'montante 
acima Cr$ ll.015.284.000,00 (onze bilhões, quinze mi· 
lhões, duzentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) são des
tinados ao pagamento de seu efetivo e Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros) a despesas de capital. 

Não podemos deixar de consignar a nossa prêocll
pação com tão importante órgão, pois achamos irdsórii 
a quantia destinada aos programas .. Obras e Insta
lações" e "Equipamento e Material Permanente", vez 
que para o exercício vigente elas foram contempladas 
com Cr$ 187.853.000,00 (cento e oitenta e sete milhões, 
oitocentos e cinqUenta e três mil cruzeiros). 

Os recursos alocados para a consecução de tais objefi~ 
vos estão multo aquém das suas reais necessidades. 

No tocante ao Corpo de Bombeiros é desnecessário 
mencionar as numerosas atividades que este órgão_ presta 
à comunidade, tarefas estas voltadas não só para pro
teção de nosso setor habi_tadonal e comercial como tam
bém para o salvamento da população em qualquer risco 
de vida. 

Sua dotação orçamentária para o próximo exercfcio fi-
nanceiro é de Cr$ 7.925.012.000,00 lsete bilhões, noVe~ 
centos e vinte e cinco milhões, doze mil cruzeiros), equi
valente a 25,23% do total da Secretaria de Segurança 
Pública. Deste montante Crl5.940.233.000,00 (ciricci bi
lhões, novecentos e quarenta milhões, duzentos e trinta e 
três mil cruZeiros) são destinados ao pagamento de seu 
pessoal e Cri 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) a 
despesas de capitaL Esta quantia causa-nos estranheza, 
pois é humanamente impossível conseguir executar qual
quer obra ou aquisição de material permanente com tal 
montante. 

Finalmente, destacamos a única entidade supervisio
nada da Secretaria de Segurança Pública que é o Depar
tamento de Trânsito do Distrito Federal- DETRAN, 
para o qual foi reservada a importância de Cri 
2.565.237.000,00 (dois bilhões, quinhe-ntos -e sesserita e 
cinco milhões, duzentos e trinta e sete míl 'cruzeirosf 
Deste montante Cr$ 2.548.700,000,00 (dois bilhões, qui
nhentos e quarenta e oito milhões, setecentos mil cruzei
ros) foram alocados no subprograma "Controle e Segu
rança de Tráfego urbano", que tem por objetivo prote
ger o transporte de pessoas e de bens nos centros urba
nos, mediante fiScalização de veiculas. 

Estas, as principais observações que fazemos-o presen
te Projeto de Lei, referente às dotações orçamentárias da 
Secretária de Segurança Pública. 

Emendas: 
Parecer: Diante do exposto, opinamoS pela aprovação 

do projeto, na parte referente à Secretaria de Segurança 
Pública. 

Sala da Comissão, 25 de outubro, de 1983.- Alexan
dre Costa, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator -
S~danha D~rzi- Lourival Baptista- Marcondes Gade
lha - Alfredo Campos - Benedito Ferreira- Jutahy 
Magalhães- Gastio Müller- Derval de Paiva- Muri
lo Badar6. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

PARECER N' 965, DE 1983 
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 

de Lei do Senado nY 221, de 1983-DF, que 04estima a 
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o 
exercício financeiro de 1984" - Tribunal de Contas 
-do Distrito Federal - Receita e tixto da lei. 

Relator: Senador Murilo Badaró 

ConsOante- os dispositivos c-onstitucionais e a legis
lação correlata o Senhor Presidente da República enca

-ininlfou à consideração do Senado Federal a proposta 
Ç)rçamentária do Distrito Federal, consubstanciada no 
Projeto de Lei do Senado n~" 221/83-DF, que estima sua 
Receita e fixa a respectiva Despesa para o exercício fi
nanceiro de 1984, em Crl350.446.018.000,00(trezentos e 

__ cinqUenta bilhões, quatrocentos e quarenta e seis mi
lhões, dezoito mil cruzeiros). 

Em Exposição de Motivos q~~ acompanha a mensa~ 
gem Presidencial n'>' 173/83 (n"' 325/83, na origem) que 
encaminhou a proposição, -o Senhor Governador do Dis-
1ritci Federal caracteriza os p~incípios que r~geram a ela
bQI:aç_ã.o _da presente projeto, conforme orientação passa
da pela Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República, vez que, é grande a dependência da Adminis
tração da Capital Federal das dotações repassadas pela 
União: 45,42% dos Recursos do Tesouro Estadual 
referem-se a ·~outras Contribuições Correntes da 
União" que não as obrigatoriamente estabelecidas no 
sistema tributârio-financeiro nacional (que, por sua Vez, 
representam mais 6,6r% a título de "Participação na Re
ceita da União"). 

É com indisfÚçável satisfação que vemos o Adminis
trador Público realmente se empenhar com denodo para 
a racionalização dos gastos no _sentido de maximizar a 
eficácia de sua atuação com a eliminação-do desperdício, 
tendo sempre em vista o trinômio Hqualidade de vida da 
população - ganhos em produtividade - distribuição 
de renda". Tal abordagem é identificada nos trechos de 

. Exposição de Motivos que transcrevemos, por sua pro
- priedade e oportunidade: 

"Atendendo as determinações de V. Ex• transmi~ 
tidas através da Secretaria de Planejamento da Pre
sidência da República, procurou-se alocar recursos 
apenas àqueles Projetes ou Atividades prioritãrios e 
indispensáveis à continuidade das ações do _Gover
no do Distrito Federal, com vistas ao alcance dos 
objetívoS e metas fixados para o per1odo programa~ 
do. 

Diante de uma rígida política de contenção dos 
gastos púb[~cos e buscando a racionalização das 
ações governameittãis o meu goverrlO está implan~ 
tando um Sistema de Planejamento - SISPLAN, 
que em sua fase de formulação buscou identificar a 
função do Governo do Distrito Federal no quadro 
da h·ierarquia constitucional e política do País que 
tem como vértice a Constituição, seguida dos Pla
nos Nacionais de Desenvolvimento e de Segurança 
Nacional, a par do levantamento das Aspirações e 
Demanda da Comunidade através da realização de 
Reuniões Gerenciais, realizadas também junto c9m 
a·comuilídade, em todas as RegiõeS Administrati-
vas que c~~põe~ o Distríto FeCI.erãl.-- - ---

A programação orÇamentária para "!984 foi ela
borada, objetivando aquelas ações governamentais 
consideradas bãsicas para a manutenção da quali
dade de vida da comunidade do Distrito Federal." 

Isto, principalmente, numa conjuntura em que se __ con
figur_a em Brasflia a conjunçãO de fatores ad'-l'_ersos tais 
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-como a constante escassez de recursos, a inquietante fai
xa de desemprego, agravado, inclusive, pela agregação 
de novos contingentes populacionais atrafdos pelo fascí
nio da cidade grande-Capital Federal, a diminuição da 
produção com reflexos na arrecadação tribiJtãria e nível 
de emprego, a preocupante taxa inflacionária a corroer 
também os recursos públicos, a crescente dificUldade 
para a realização de novas fontes de financiamentos, 
principalmente as relacionadas com aumentos da carga 
tributária e endividamentos, tanto internos quanto exter
nos, face a carência de disponibilidades nos agentes e as 
altas taxas de juros exercitados nos mercados. 

Com tais preliminares passamos a apreciar as partes 
que, na forma regimental, o Senhor Presidente da Co
missão do Distrito Fedei-ai rios incumbiu de relatar: a 
progralháção do Tribunal de Contas estadual, a Receita 
e o Texto da Lei ins~~dos no projeto em questão. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDE
RAL 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, regido pela 
Lei n'>' 5.538, de 22 de novembro de 1968, tem porcompe~ 
tência: 

-Apreciação das contas do Governo do Distrito Fe
deral; 

- Desempenho das funções de auditoria e orçamen
tária sobre a~ __ CQntas das Unidades Administrativas do 
Distrito Federal; 

- Julgam~Õ.to de regufaridade das contas dos dÍrigen
tes dos órgãos da administração indireta, bem c-omo dos 
que ordenarem despesas e demais responsáveis por bens 
e valores públicos; 

-Julgamento da legalidade das concessões iniciais de 
aposentadoria, reformas e pensões. 

Tais atribuições consubstanciam-se, em sua progra
mação orçamentária, -na atividade intitulada "Fiscali~ 
zação- e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Re
cursos Públicos" à qual estão alocados Cri 
2.445.55,2.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e 
cinco triilhões, quinhentos e cinqUenta e dois mil cruzei
ros) dos quais 96% correSpoil.dem a Despesas Correntes 
para atender basicamente os encargos com Pessoal (CrS 
1.964.536.000,00) Material de Consumo (CrS 
151.378.000,00) e -Serviços de Terceiros e Encargos (CrS 
229.201.000,00), ficando às Despesas de Capítal o aparte 
de Cri 83.095.000;oo dos quais 97,2% correspondem a 
Equipamentos e Material Permanente~ 

Todo o Programa de Trabalho do Tribunal será aten
dido por Recursos Ordinários não Vinculados do Tesou~ 
ro Estadual, e nele ainda devem ser consideradas as do
tações relatiVas aos "Encarg-os com seus !nativos e Pen~ 
sionistas" que efeva o montante das verbas sob sua res
ponsabilidade a CrS 2.696.452.000,00 (dois bilhões, seis
cerito-s e-nóvei:J.ta e seis milhões, quatrocentos e cinqUenta 
e dois mil cruZeiros). Tal importância representa apenas 
0,86% do total de Recursos do Tesouro Estadual fixado 
na preserite matéria em tramitação no Senado Federal, 
superior apenas, ao destinado à Procuradoria Geral em 
toda a Administração do Distrito Federal, correspon
dendo a um incremento nominal, em relação à Lei de 
Meios vigente, da ordem de 151%, ínferior, portanfo, à 
inflaÇão esperada para o período. 

O_Qllãdro I, anCXci, mostra~ composição e a variação 
nominal da Despesa do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, por sua natureza, no período 1982/1984, carac~ 
teúmndo a crescente participação das Despesas Corren
tes de Custeio, o -que deve evidenciar as dificuldades para 
a obtenção de maiOreS recursos, de acordo, portanto, 
com a estratégia de contenção degastas públicos a que já 
nos referimos, e o desaconselhamento para maiores in
vestimentos, que não os absolutamente essenciais, isto 
também consoante à orientação que norteou a elabo
ração da presente proposta orçamentâria, eni seu todo. 
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Receita 

A Receita do Distrito F_ederal estimada na presente 
proposição atinge a Cr$ 350.446.018.000,00 (trezentos e 
cinqUenta bilhões, quatrocentos e quarenta e seis mi~ 
lhões, dezoito mil _cruzeiros), dos quais 89,04% (Cr$ 
312~025.200.000,00) estão representados pelas Receitas 

R(.:C<•!te. do Tesouro 

198~ - l::stitn<'ldo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

do Tesouro Estadual, ~ignificando- o restante (CrJ 
38.420.818.000,00)"as Receitas dos Órgãos da Admini&
tração Indireta e das Fundações (e11.clufdas as Transfc:
rências do Tesouro), consoante o estabelecido nos Arti
gos 3~ e 49 do texto do Projeto em anãUse. 

O Quadro a seguir, apresentado na Exposição de Mo
tivos do Senhor Governador, mostra a composição da 
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Receita do Tesouro prevista para o exercício financeiro 
de 1984, evidenciando, como já identificamos prelimi
narmente, a grande dependência do Distrito Federal em 
relação_ aos reCursos transferidos pela União, que repre
sentam praticamente a metade de todos os Recursos do · 
T escuro do Estado. 

{Em Cr$ 1.000,00 e \) ----------------- -.--~ 

RECl:ITJI.S CORRt:NTF:S 

Tr itmtãria 

i"atrirnon1al 

Industrial 

S1"·rviç-os 

Transfc·rênc1a.S 

Outras Rc-c.P1 tl!IS Corr'.c.ntr.s 

-~--

RECEITA 

PR0PRIA 

----··---

44.710.001 

1.743,201 

416.000 

681.300 

-
1.587.003 

·------

ORl.GE:::to!: 

TPJ\NSFEHCI'JCIAS 
---"------------:c-

Partidpaç·ão _ m ~ P7tras Tr~f~ 
cel..t.a d:t Un.lao- cias. da. Uniao 
------

13.262.691 141.712.700 

------- ---

TOTJ\L • 

144.710.001 -46,~ 

1. 743.20~ 0,6 

41,6.000 0,1 

681-300 0,2 
15,_975.391 49,7 

1.587.003 ' 0,5 

SOMA (Rl::CI::!Tl'\S CORRD.:-TES) 49-137- 505 13,262.691 Hl.712.700 304.112.896 97'-

REO:ITl\.S DE CAPITAL 

1.1 ienaçã('l de Bens 

OperaçCe~ de crédito 

Transferências 

Ou_tras RE.'cci tas de Capj tal 

--~ -==---="-==-----=~=--""""-= -

----

2 

I 

45~.001 

--
455,004 

-----

7,370.000 

·---
7.370.000 

·- ·-

2 -
1 -

87.300 7.457,300 2,~ 

455.001 0,1 

87 ~ 300 7.912.304 2,5 

-

TOTAL RECEITA ESTIMADA 

·- """'M ~ ~·:::::: t 
14g,592.509 20.632.691 141.800.000 311:.025.2!1Jl 100,0 

-- ·-- ~ ---------- ----
Pli.RTICIPAÇ~O PERCI::NTUAL 

FON'l'E: CSO-SEG-DP 

Da Receita Tributária, que representa quase a outra 
metade dos Recursos do Tesouro da Capital Federal 
(46,4%), destaca-se, pelo volume, o Imposto sobre Ope
rações Relativas à Circulação de Mercadorias cuja pers
pectiva de arrecadação está orçada .em Cr$ 
113.200.000.000,00 isto ·é, 36,28% de toda a Receita do 
Tesouro, ou 78,23%-da Receita Tributãria. De tal impos
to c_onvém salientar a parte relativa ao Trigo Importado, 
o chamado ICM do _trigo, que de acordo com a legis
lação específica é alõ"cado às Finanças do Distrito Fede
ral, e que, para o próximo exercício, está estimado em 
Cr$ 25.500.000.000,00. 

Para que o Senado Federal tenha uma melhor idéia 
dos recursos com que conta o Governo do Distrito Fede
ral na sua gestão financeiro-administrativa apresenta
mos, em apenso a este relatório, o Quãdro II que identi
fica a arrecadação dos anos anteriores em relação ao pre
visto nos respectivos Projetes de Lei de Meios enviados 
ao Poder Legislativo e apreciados por esta Casa do Con
gresso Nacional. Nele se evidenciam as discrepâncias en
tre o estimado e o realizado, motivadas, provavelmente, 
pelas características peculiares de administração de uma 
região que, inclusive, entre outras contradições, tem co
notações de município e de estado. O Distrito Federal_é 
essencialmente administrativo, mas suas atiVidades agrí
colas, industriais comerciais vêm ocupando segmentos 
cada vez maiores 'de sua sociedade. Sua vocação como 
pólo irradiador de desenvolvimento e de atração demo
gráfica se faz cada vez mais marcante como, aliás, muito 

47,9 6,6 "45, 5 
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bem se pronunciou o Governador najâ citada Exposição 
de Motivos como transcrevemos a seguir. Tais incompa~ 
tibilidades com sua função específica de Capital Federal, 
cidade-estado administrativa por excelência, é que--difi~ 
cultam o planejamento da ação de governo. 

"Brasília cumpre um papel de pólo indutor do 
desenvolvimento de uma vasta região, com a ocu
pação de espaços vazios no interior, a conquista e 
desenvolvimento das áreas potencialmente ricas da 
bacia amazônica, a introdução de uma sólida agri
cultura na região e o desenvolvimento de um siste
ma de comunicação que prOmoVa a interligação do 
centro com o resto do País." 

Texto da Lei 

O_~'Texto da Lei" da proposição que analisamos está 
redigido à semelhança das leis orçamentárias dos últimos 
exercícios fihanceiros, de aCordo com a melhor técnica 

-legislativa e orçamentária, e seus preceítoS-não contradi
tam a legislação em vigor pertineriie à matéria. 

Os seis primeiros artigoS fixam a Despesa e estimam a 
Receita do Distrito Federal para o próximo exercício fi
nanceiro e caracterizam a realização da Receita e da 
Despesa por sua natureza, órgãos e funções. 

O art. 79 autoriza a designação pelo Senhor Governa
dor de órgãos centrais para a movimentação de recursos 
atribuídos às unidades orçamentárias, quando houver 
interesse da Administração, propiciando economia de 
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tempo e divisas, além de agilizar os procedimentos buro
cráticos e permitir maior eficiência no controle ... 

Com o art. 89 ao Governo do Distrito Federal é dado 
algumas autorizações, consoante os preceitos legais que 
regem o assunto: as normas constitucionais e a Lei n9 
4.320~ de 17-3-1964. Permitem, também, a agilização do 
manejo dos recursos orçamentários, a maior flexibilida
de administrativa sem prejuízo do necessário çontrole e 
Supervisão. - - --- - --

0 art. 99 determina que até 31 de dezembro corrente, 
para que seja respeitado o princípio da anualidade orça
mentária, deverã ser aprovado, pelo Senhor Governa
dor, os quadros de detalhamento dos projetos e ativida
des integrantes do orçamento dos órgãos da Adminis
tração Indireta e das Fundações, que, conforme o esta
tuído no Parágrafo único do art. 69, deverão discriminar 
as Receitas por fontes e categorias económicas e as Des
pesas por funções, programas, subprogramas, projetas e 
atividades. 

_F~ce ao _exposto, n_ão tendo sido apresentadas emen
das;_ somos -pela ap~ovação do Projeto de Lei Orçamen
tária do Distrito Federal para 1984, na parte relativa ao 
Tribunal de Contas, Receita e Texto da Lei. 

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1983.- Alexau· 
dre Costa, Presidente. --Murllo Badar6, Relator. -
Marcondes Gadelba - SaldaoU D.erzi - Lourlval Bap
tista- Alfredo Campos- Benedito Ferreira- Jutahy 
Magalbies - Derval de Paiva - Guilherme Palmeira -
Gastio MWler. 
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PARECERES N9s 966 E 967, DE 1983 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 
1983, que Haprova o texto da Convençio Internacio
nal sobre Normas de Treinamento de Maritimos, Ex· 
pedição de Certificados e Serviços de Quarto, adota
da durante a Conferência Diplomática realizada em 
Londres nos meses de junho e julho de 1978, sob os 
auspícios da Organização Maritima Intergoverna
mental- IMO". 

PARECER No 966, DE 1983 
Da Comíssão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Lourival Baptista 
Esta Comissão é chamada a opinar sobre o texto da 

.. Convenção lntemacional sobre Normas de Treinamen
to Marítimos, Expedição de Certificados e Serviços de 
Quarto, adotada durante a_ Co_oferência DiplomáticR: 
realizada em Londres nos_ mesc;s. de junho e julho de 
1978, sob os auspícios da Organização Marítima, Inter
governamental - IMO. 

O texto, pela sua natureza, está a exigir prê.via apro
vação congressual, nos termos do art. 44, inciso I, da 
C_o_n_stituição, a fim de que o Poder Executivo possa 
ratificá-lo no âmbito externo. 

Esclarece a Expedição de Motivos, subscrita pelo titu
lar de pasta das Relações Exteriores, que a presente con
venção, ao contrário dç outr!ls celebradas sob os auspí
cios da IMO, dispõe sobre a formação de pessoal capaci
tado para operar embarcações. Destaca o Chanceler a 
preocupação da comunidade mundial quanto ao nível de 
conhecimentos especializados exigíVel dos profissionais 
de marinha mercante. Ressalta, neste particular, que as 
Hfalhas humanas têm sido responsáveis, nas óltimas duas 
décadas, por oitenta por Cerilo dos desastres em navios-
tanques. 

Discorrendo sobre o conteúdo do texto ora sob exa
me, aduz o Ministro que são estabelecidos, pela primeira 
vez, padrões mlilimõs, Internacionalmente válidos, para 
o treinamento e certificações de comandantes, oficiais e 
tripulantes de navios mercantes. Ainda segundo o docu
mento da lavra da Chancelaria, a convençãoformula di
retrizes para a orientação dos oficiais encarregados de 
quartos de navegação, de máquinas e de radiocomuni
cações, bem como do pessoal subalterno engajado nesses 
serviços, em viagem ou nos portos. 

Finalizando, enfatiza tratar-se de um repositório de 
normas técnicas que oríenta a formação e o desempenho 
no serviço dos marítimos embarcados, com vistas a pro
mover, em âmbito global, melhores condições de segu
rança da vida humana no mar e.de proteção do meio am
biente marinho. 

O ato internacion~l em apreço compõe-Se de uma 
"Convenção" onde são estabelecidas as obrigações, de
veres e direitos dos contratantes e de uq~. An~xo que se 
ocupa das definições técnicas. 

Os países que ratifiCilrein o ajuste, além de se compro
meterem a respeitar plena e integralmente as disposições 
nele contidas, devem adotar as disposições normativas 
internas necessárias de modo a a,dequar a ordem jurídica 
interna às novas exigências (artigo I). 

No que tange a abrangência das suas disposições, fica 
estipulado aplicar-se a todos os marítimos servindo a 
bordo de navios no mar, ressalvados os que se encon(fa
rem embarcac;los em: 

a) navios de guerra, navios de guerra auxiliares ou ou
tros navios de propriedade ou operados por um Estado, 
desde que sejam utilizados somente em serviços governa
mentais não-comerciais, -entretanto, cada parte deve as
segurar, pela adoção de medidas apropriadas que não 
prejudiquem as operações ou à capacidade operacional 
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de navios desse tipo, de sua propriedade ou por ele ope
rados. que as pessoas que servem nesses navios atendam 
às prescrições da Convenção, no que for razoável e apli
cável; 

b) navios de pesca; 
c) iates de recreio, nãO envolvidos em nenhum trá(ego 

comercial: 
d) navios de madeira de construção primitiva. 

As leis, decretos, regulamentos e demais textos perti
nentes ao assunto versado na Convenção, bem como os 
programas dos cursos visando à obtenção de certifica
doS, serão comunicados ao SeCretário-Gerai de Organi
zação Marítima Internacional com a possível brevidade. 

Fica expressamente determinado que os países signa
tários promoverão a revisão de todos os demais tratados, 
convenções e acordos qUe hajam celebrado e que conte
nham disposições connitantes com o presente . 

Tem-se como regra geral que, a partir da entrada em 
vigor do texto examinado, os certificados expedidos pe
las autoridades administrafiva·s competentes para autori
za~ o e_x~rcíci~O~s funções de comandante, oficial ou su
balterno, devem atender_ às condições de capacitação 
mínima explicitadas no Anexo. ExcepciOilalmente, e des- · 
de que não haja qualquer risco para a incolumidade das 
pessoas ou do meio ambiente, podem as autoridades ad
ministrativas nacionais conceder licença precâria (por 
seis meses) a indivíduo que não possua as qualificações 
exigidas pai-a a obtenção do certificado. Entretanto, tal 
procedimento condiciona-se à prévia verificação da 
ocorrência das condições ou requisitos pessoais mínimos 
para o exercício da função. 

Ressalva-se, de forma peremptória, a validade de to
dos os certificados expedidos antes da entrada em vigor 
da Convenção em apreço, desde que respeitadas as nor
mas legais apHcáveis ao caso. 

Os funcionários encarregados de exercer o policiamen
to das atividades marítimas em cada país ficam autoriza
dos a verifiCar o cumprimento das disposições regula
mentares estatutdas no presente ato internacional. Cons
tatada a ocorrência de fraude ou irregularidade será o 
fat_Q comunicado, por escrito, imediatamente, tanto ao 
comandante do navio como ao_ Cônsul ou representante 
diplomático do Estado interessado. 

~ previsto o estabelecimento de cooperação técnica, 
não só entre os signatários como entre estes e a Organi
zação Marítima Intergovernamental, com o objetivo de: 

a) formar pessoal técnico e administrativo; 
b) criar estabelecimentos para formação de maríti

mos; 
c) suprir equipamentos e instalações para os estabele

cimentos de formação; 
d) desenvolver programas de formação- adequados, 

incluindo a formação prática em navios no mar; e 
e) facilitar a adoção de outra:> medidas e disposições 

para o aprimoramento da qualificação de marítimos. 

OS aSpectos técnicos da matéria terão melhor exame 
na douta Comissão de Transportes, que certamente terá 
condições de aprecia-r -aôequadamente as dispoSiçôes do 
Anexo onde se encontram detalhes relativos à disciPlina 
técnica da navegação marítima. 

Considerando que a COnvenção examinada não atenta 
contra a ordem pública interna, respeita os principias ge
rais de direito internacional e, finalmente, tem por esco
pO o elevado propósitÕ de proporcionar maior segurança 
ao tráfego ma"fítimo;-opinamos pela aprovação do Proje
to de Decreto Legislativo n"' 21, de 1983. 

Sala das -COI[lissões, 28 de setembro de 1983.- Luiz 
Viana, Presidente- Lourivai Baptista, Relator- Salda
nl:la Derzi - Pedro Simon - Severo Gomes - Itamar 
Franco, com restrições- João Calmou- Amaral Peixo
to - Enéas Faria - Octávio Cardoso. 

No_vembro de 1983 

PARECER No 967, DE 1983 
Da Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obms Públicas 

Relator: Senador Lomanto Júnior 
O Projeto de Decreto Legislativo examinado "aprova 

o texto da Convenção Internacional sobre Normas de 
Treinamento de Marítimos. Expedição de Certificados e 
Serviços de Quarto, adotada durante a Conferência Di
plomática realizada em Londres nos meses de junho e ju
lho de 1978. sob os auspícios da Organização Marítima 
Intergovernamental -IMO." O texto da Convenção foi 
encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso, nos 
termos do que dispõe o Artigo 44, inciso I, da Consti
tuição Federal. 

A Convenção está firmada através de um documento 
c-ontendo dezessete artigos e mais um Anexo, com dispo
sições gerais elucidando detalhes <.:omplementares à exe
cuç-ão do que estabelece o documento base. 

Na Exposição de_ Motivos do Senhor Ministro de Es
~~do das Relações Exteriores, relativa ao assunto, dirigi~ 
da ao Senhor Presidente da República, foi observado 
que a preocupação da comunidade mundial quanto à 
formação de pessoal marítimo provém da constatação de 
que a padronização internacional, no que respeita à 
construção, equipamento e inspeção de navios, embora 
importante. não é suficiente para resguardar a segurança 
no mar e preservar o meio ambient~ marinho da po
luição dos navios. 

Cumpre lembrar - acrescenta a fonte a que estamos 
_ recorrendo-. que as falhas humanas têf!t sido responsá

veis nas últimas duas décadas, por oitenta por centro dos 
desastres em navios-tanques. 

A convenção tem assim, por objetivo príilcipal, o esta
belecimento pela primeira vez, de padrões mínimos in
ternacionalmente válidos, para o treinamento e certifi
cação de comandantes, oficiais e tripulantes de navios 
mercantes. A convenção também formula diretrizes para 
a orientação dos oficiais encarregados de quartOs de na
vegaÇão, bem como do pessoal subalterno engajado nes
ses Serviços, em vragem ou nos portos. 

Segue dizendo a Exposição em referência, falando da 
Convenção, tratar-se "de um repositório de normas téc
nicas que orienta a formação e o desempenho no serviço 
dos mar!timos embarcados, com vistas a promover em 
âmbito global, melhorés condições de segurança de vida 
humana no mar e de proteção do meio ambiente mari
nho". 

Consultado a respeito, o Ministério da Marinha mani
festa sua concordância com a adesão do Brasil à Con
venção de que ora nos ocupamos. 

Nesta Casa já houve, sobre a matéria, pronunciamen
to favorãvel da Comissão de Relações Exteriores, em 28 
de setembro p.p. 

Do ângulo de análise reservado a esta Comissão de 
Tr-ansporteS é pacífica. em nosso entender, a conveniên
cia de adesão de nosso País à Convenção cujo texto está 
sendo examinado. Sua fiilalidade, como vimos, é o esta
belecimento de condições que melhorem a segurança e a 
funcionaHdade dos transportes marítimos, entre os Paf
ses dela signatários e tal objetivo situa-se, sem sombra de 
dúvida, na órbita prioritária de nosso próprio interesse 
com relação .ao dito assunto. 

Opinamos, assim, na linha do exposto, como preceitua 
o Decreto Legislativo n"' 21, de 1983, pela aprovação do 
texto da Convenção Jnternacional sobre Normas de 
Treinamento de Marítimos, Expedição de Certificados e 
Serviços de Quarto, adotada durante a Conferência Di
plomática realizada em Londres nos meses de junho e ju
lho de 1978. sob os auspícios da Organização Marítima 
lntergovernamental --: IMO. 

Sala das Comissões. 27 de outubro de 1983.- Benedi
to Ferreira, Presidente - Lomanto Júnior, Relator -
Affonso Camargo - Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante 
- Marcelo Miranda. 
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PARECERES N•S 968, 969 e 970, DE 1983 
PARECER N9 968, DE 1983 -

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 11" 

136, de 1983 (n~' 235/83, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Sumili-é (SP) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 1. 746.558.000,00 
(hum bilhão, setecentos e quarenta e seis milhões, qui
nhentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros). 

RELATOR: Senador José Fragelli 
Com a Mensagem n~' l:l6/83,- o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Sumarê (SP), que obje
tiva contratar, junto ao Banco do Estado de ·são Patilõ 
S/ A, este na qualidade de agente financeiro do BailcO 
Nacional da Habitação, a seguin'te operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: CrS 1.746.558.000,00 (correspondente a 

600.000 UPC de CrS 2.910,93 em janeiro/83); 
B- Prazos: 

I - de carência: 2lf meses; 
2- de amortização: 240 meses; 

C- Encargos: 
I- juros de até 11,5% a.a. (até 10,5% -a.a~ -

BNH; I% a.a. - Agente Financeiro); 2 w correção 
monetária: conforme variar,;ãó ti'imCstral da ORTN 
(UPC); 

3- taxa de administração ·do BNH, 2% sobre o 
empréstimo; 

D- Garantia: Vinculação de quotaswpartes do imposw 
to sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); 

E- Destinação dos re_cursos: Execução do Projeto 
CURA I, no Município. 

O Conselho Monetário Nacional"pronunciou~se favo
ravelmente ao pedido, por julgá-lo técnica e financeiraw 
mente viável, não devendo os seus encargos gerar maio
res pressões na execução orçamentária dos próximos 
exercícios, visto que a margem de poupança real do muw 
nicípio se mostrará bastante superior ao maior dispên
dio, após a realização da operação pretendida. 

No mérito, os itens do--PrOjeto CURA I, a--Serem fiw 
nanciados pela presente operação de crédito, se enqua· 
dram em casos análogos que têm merecido a acolhida da 
Casa, até mesmo porque se trata de investimento com 
uma alta taxa de retorno custo-benefício e que não deve
rá acarretar prejuízos na capacidade líqúida de paga
mentos da Prefeitura em questão. 

Assim, opinamos pelo acOíhimento da Mensagem, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 113, DE 1983 

Autoriza a Preteuura Municipal de Sumaré (SP) a 
elevar em Cr$ 1.746.558.000,00 (um bilhilo, setecen-
tos e quarenta e seis milhões quinhentos e cinqUenta e 
oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida. consoli~ 
dada interna. 

O Senado t< ederal resolve: 
Art. l9 É a Prefeitura MuniCfparaes-umaré, Estado 

de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua dívida consolidada interna 
em Cr$ 1.746.558.000,00 (hum bilhão, setecentos e qua
renta e seis milhões, quinhentos e cinqUenta e oito mil 
cruzeiros) correspondente a 600.000 UPC,-Considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 2.910,93 (dois mil, nove
centos e dez cruzeiros e noventa e três centavos), vigente 
em janeiro de 1983, a fim de que possa contratar emprés
timo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, destinado à execução do 
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Projeto CURA I. no Município, obedecidas as condiçõbs 
-admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivO 
processo. 

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

Sala da Comissão, 21 de setembro de 1983.- Severo 
Gomes; Presidente em exercício Relator- José Fragelli 
- Gabriel Hermes - Luiz Cavalcante - Alfonso Ca~ 
margo - Albano Franco - Roberto Campos- Pedro Si
mon. 

PARECERES NOs 969 e 970, DE 1983 

- Sobre o Projeto de Resolução IJ9 113, de 1983, da 
Comissão de Economia, que uautoriza a Prefeitura 
Municipal de Sumaré (SP) a elevar em Cr$ 
1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e 
seis milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil cruzei~ 
rosro-ou)iftafite de sua dívida consolidada interna. 

- ---- PARECER N• 969, DE 1983 
- Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Severo Gomes 
Q_ presente Projeto de Resolução, da Comissão de 

Economia -dO Senado Federãl, como conclusão de seu 
Pafecer- sohre ã Mensagem n9 136/83, do Senhor Presi
dente-da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Sumaré (SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 
1.746._558.000,00 (um bil_hâo, setecentos e quarenta e seis 
milhões o Projeto CQRA I, naquele Munkípi"o. -

O pedido foi fo~mulado nos termos do preceituado nO 
art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, 
implicandO, por conseguinte, a não observância dos limi
tes fixados no artigo 2'1 da Resolução nl' 62, também do 
Senado Federal. 

Assim, verificii.-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa

- vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida-
- de, juridicid_ade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 5 de outubro de 1983. - José 
Fragelli - Presidente em exercício -Severo Gomes
Relator - Aderbal Jurema - Martins Filho - Odacir 
Soares - Hélio Gueiros - José Ignáclo - Marcondes 
Gadelha - Pedro Simon. 

PARECER N• 970, DE 1983 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Mário Maia 

O projeto de Resolução, ora em exame desta Comis
são, proposto pela Comissão de Economia do Senado 
Federal à vista da Mensagem N9136, de 1983 (n9 235J83, 
na origem) do Senhor Presidente da República, autoriza 
a Prefeitura Municipal de Sumaré (SP), com base no que 
preceitua o art. 29 da Resolução n~' 93, de I I-10-76, desta 
mesma Casa do Congiesso Nacional, a contrair, junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S/ A (BANESPA), 
este na qualidade de agente financeiro do BNH, emprés
timo no valor de Cr$ 1.746.558.000;00 (hUm bilhão, sf:ie
-centos e quarerita e seis milhões, quinhentos e cinqüenta 
e oito mil cruzeiros) correspondente a 600.000 UPC, 
considerado o valor nominal desta unidade padrão de 
Cr$ 2.910,93, vigente em janeiro- do corrente ano. 

Esta operação de crédito, com prazo de carência de 24 
meses e de amortização de 240 meses, a juros de até 
li ,5% ao ano: e correção monetária, de conformidade 
cOm V:ãriaÇão trimestral da O R TN (UPC) tem como ga
rantia a vinc~lação de quotas-partes do imposto sobre a 
Círculação de -_f\.fercadorias (ICM) e destina-se a finan
ciar a execução de Projeto CURA I daqUele rituniCípio 
paulista. 
--SObre a-Operaç80 bancária ã Diretoria da Área Ban
cária -do Banco Central do Brasil manifestou-se favora-
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velmente, tendo em vista que a assunção do referido 
compromissso não deverá trazer ao município pleiteante 
maiores pressões na execução orçamentária de seus futu
ros exercícios. 

No mesmo sentido opinaram a Secretaria de Planeja
menlo da Presidênciã da República (SEPLANfSA
REM) e o Banco do Estado de São Paulo, tendo este CS· 

tabelecimento declarado que o empréstimo é viável téc
nica, econômica e financeiramente. 

Trata-se. com efeito, de empréstimo a que, por força, 
das disposições contidas na Resolução n9 93 J16, do Se
nado Federal, não se aplicaril os limites -fiXados pelo art. 
29 da Resolução n~ 62/75, posteriormente alterado em 
parte pelo art. !9 da referida Resolução 93, haja vista que 
os recursos a serem repassados provêm do Banco N acio
nal da Habitação. 

O Projeto elaborado pela Comissão de Economia do 
Sena.do e julgado coforme as prescrições legais e regi
mentais aplicáveis à espécie, pela Comissão- de COnsti
tuição e Justiça, ajusta-se às proposições análogas, que 
invariavelmente, vêm merecendo aprovação desta Casa. 

Tratando-se de matéria assente em bases legais e ope
racionalmente viável, vez que dispõe sobr~ ... investimen
to co·m uma alta t8.x;l" de retorno custo-beneficio e que 
não deverá acarreta.r prejuízos na capacidade líquida de 
pagamentOs do citado município", esta Comissão opina 
pela sua aprovação. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1983. ~Passos 
Pôrto, Presidente- Mario Maia, Relator - Almlr Pinto 
- Iris Célia - José lgnácio Ferreira - Enéas Faria -
Benedito Ferreira - Odacir Soares - Nelson Carneiro 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedion· 
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. !'ii
Secretário. 

t;: lida a seguinte 

Ofício n'i' 284/83 
Brasflia, 03 de novembro de I 983 

Senhor President~: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o 

Deputado Cid Carvalho foi indicado por esta Liderança 
para substituir o Deputado Aurelio Peres na Comissão 
Mista incubida de estudar e dar parecer sobre a Mensa
gem -n" (30, -de 1983, Decretowlei n9 2.064, de 19 de ou
tubro el-e 1983, que altera a legislação do Imposto de 
-Renda~ dispõe sobre o reajustamento dos aluguéis resi
denciais, sobre as prestações dos empréstimos do Siste
ma Financeiro de Habitação, sobre a revisão do valor 
dos saláriõs, e dá outras providências. 

Aproveito o ensejO-para renovar a Vossa Execelência 
piotestos de elevado apreço e distinta consideração. 

Freitas Nobre, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Será feita a 
substituição solicitada. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Pal

meira. (Pausa.) 
S. Ex• está ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia, 

(Pausa.) 
S. Ex• está ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, desisto da pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignácio. (Pausa.) 

S. Ex• está ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli. 
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O SR. JOSt FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sx. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Apenas para uma comunicação, com referência a uma 
solicitação que me vem da Câma-ra Municipal de Doura
dos, Mato Grosso do Sul. tum requerimento de autoria 
de Osvaldo Ferr~ira Basé, do PDS, pedindq que se trans
mita um apelo, instante, ao Sr. Ministro do Interior, 
para que seja aumentada a subvenção que a FUN AI 
concede ao Hospital de TubCrc~lose da Missão Caiuá 
em Dourados. 

O requerimento está assim redigido: 

.. Considerando que acha-se implantado na Mis
são Caiuá, reserva indígena de Dourados, o Hospi
tal de Tuberculose. 

Considerando que, o referido Hospital é o único 
no Estado, portanto dando atendimento aos_ indios_ 
de todas_ as reservas indígenas do Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

Considerando que o mesmo é assistido e dirigido 
pela Missão Evangélica, com trabalho missionáriO 
que envolve médicoS, enfermeiros e COriiünidade na 
assistência cios índios. 

Considerando que a FUNAI é o órgão responsá
vel pelos problemas dos índios, e que a mesma só 
destina a Missão para atendimento ao Hospital Cr$ 
SCKLOOO,OO (oitocentos mil cruzeiros), firmados em 
convênio, importâiicia írffima, tendo em vista que o 
gasto mensal real orçado é de CrS 5.000.000,00 {Cin.:
co milhões de cruzeiros), tendo que a Missão se va
ler de donativos da Comuriidade, Auxílio da Secre
taria de Saúde e remédios de amostras grátis. 

Considerando finalmente que o índio deve ser 
atendido na altura do que o mesmo representa, sen
do ele os primeirOs habitantes desta -terra e hoJe 
encontram-se confinados em reservas, alienados à 
liberdade, expostos a todos os tipos de doenças, en
tre elas a Tuberculose, merecendo melhor atendi
mento do Orgão Governamental com a reformu
lação _do Convênio 0.9~_ck_dos reais de gastos da 
Missão. 

Requeiro, ouvido o Plenário na forma Regimen
tal, seja oficiado ao Ministro do Interior, ao Presi
dente da FUNAI, aos Senadores representantes do 
Estado e aos Deputados Federais, bem como ao 
Exm"' Deputado Federal Mário Juruna, digno re
presentante da Comuriidade Indígena, para que se
jam atendidas as necessidades da manutenção do 
Hospital de Tuberculose da Missão Cahiâ,-'effi 
Dourados-MS. 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1983. -
Vereador Osvaldo Ferreira Basé." 

Tendo em vida que a Missão tem que se valer da cari
dade pública, de donativos da comunidade, solicitados 
continuamente, para a manutenção desse Hospital de 
Tuberculose, eu resolvi, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
fazer esta solicitação aqui da tribuna do Senado Federal 
ao Sr. Ministro do Interior, porque conheço bem essa si
tuação dos índios aldeados. Perto da minha cidade de 
Aquidauana há várias aldeias iti.dígenas, no Distrito de 
Taunay, E o Municlpío de Aquidauana é justamente 
aquele que apresenta um dos maiores e altos índices de 
incidência da tuberculose, porque ê o município habita
do por milhares de índios nessas sete ou oito aldeias do 
DistritO de Taunay. Os índios são muito sujeitos à 
doença e, portanto, as despesas necessãrias ao atendi
mento da população indígena, assim atirigida pelo mal, 
não podem ser feitas -i travéS de uma contribuição de 
apenas 800 mil cruzeiros que a FUNAI dâ em Dourados, 
onde há uma grande população indígena em terras pró
prias. Há uma col6nia indígena em Dourados numerosa 
e essa aJuda de apenas 800 mil cruzeiros, tenho conheci
mento próprio que é3.bsolutamente insuficiente. Por isso 
!lolicitaria, daqui, em-nome da Câmara Municip-al de 
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Dourados, que, vivendo de perto o problema, é, portan
to, sensível às solicitaçõeS rlos índios moradores de Dou
rados, quase dentro daquela cidade, porque a colônia 
ocupa uma área de terras muito próxima à cidade, solici
taria, com insistência, ao eminente Sr. Ministro do Inte
rior atendes~e os Vereadores da Câmara MuniciPal de 
Dourados. _ ._ _. _- ___ _ ~ . 

Muifo obrigado a V. Ex', Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, na quali
dade de Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
_Srs. Senadores: 

A história das lutas dos camponeses paraibanos em 
defesa de suas reivindicaçõesjus_tas e legítimas é uma ca
minhada marcada pela brutalidade e pelo crime. 

Não que a iniciatiVa do confronto violento tenha par
tido dos lídert;S do operariado rural, mas esse tem sido o 
tom das respostas de certos proprietários insensíveis aos 
movimentos em prol da melhoria de condições de vida 
dos agricultores sem terra. 

Nos anos iniciais da década de 1960 o clima de instabi-
1ió3áe política contribuiu para a eclosão de graves confli
tos quase sempre resultantes em ferimento e mortes, 
destacando-se, nesses episódios de triste me_mória, o as
sassinato por tocaia do grande líder das Ligas Campone
sas, João Pedro Teixeira, símbolo da resistência-e dos so
frimentos dos camponeses da Paraíba. 

Após o Movimento de março de 1964, as lutas dos 
camponeses foram sufocadas por pressões implacáveis 
do poder centraf e do governo do Estado e em seiciinbro 
daquele ano ocorria um estranho e atê agora inexplicado 
acontecimento: o misterioso desaparecimento de Pedro 
Fazendeiro e. "Nêgo Fubá", dois dos mais atuantes líde
res camponeses e também destacados próceres da Opo
sição no Município de Sapé e adjacências. 

Nos últimos anos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, te
mos ocupado a_ tribuna da Câmara dos Deputados e de 
i 979 para cã, a -do-senado, para denunciar ameaça"s, vio
lências e atentados contra camponeses, líderes siridicais e 
advog:idos -enVolvidos nas reivindicaÇões dos homens dO 
campo de divirsas comunas e de variadas regiões geoeco
nômicas da Paraíba. 

Recentemente, denunciei o bárbaro assassinato da 
Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
A lagoa Grande, Margarida Alves, abatida cruemente na 
sala de sua residência, por Um pistoleiro que se fazia 
acompanhar de outros criminosos que lhe facilitaram a 
fuga. 

O Governo _do Estado determino!.! rigorosa apuração 
do fato delituoso; suspeitos foram presos, testemunhas 
foram ouv_idas, mas nada de prático foi feito para identi
ficar os mandantes. 

Não basta perseguir pistoleiros de aluguel. ~ preciso 
apontar e punir os responsáveis reais por esse clima de 
terror que se perpetua em determinadas regiões da Parai
ba, pois é a impunidade dos mandantes que garante a co
bertura dos sicários que ceifam vidas inocentes e úteis à 
com unidade. 

Voltei a esta tribuna há algumas semanas, registrando 
o atentado de que foi vítima destacada correligionária de 
Campina Grande, então exercendo o mandato de verea
dora à Câmara Mun~cipal daquela importantíssima cida
de do inteTior- nOrdestino. 

Ao mesmo tempo em que me pronunciava nesta Casa, 
co.mu,nicava-me através de telex com o Exm' Sr. Minis
tro d~ Justiça e com o Governador dÔ Estado, relatando 
o risco por que passara a advogada Teresa Braga e seus 
ramiliares, p()_is sua residência fora tir(_)teiada em 2_le!:!~ 
madrugada do dia 26 de agosto último. 

Foram dezenas d_e tiros de espingarda calibre 12 e de 
revólveres, além de duas bombas de fabricação caseira 
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que envolveram a família da vereadora no sobressalto e 
no pânicõ. 

Só numa das janelas da casa, situada em sua granja 
nas cercanias de Campina Grande, foram contadas pela 
perícia 37 perfurações de bala. 

Pois bem, Sr. Presidente, o inquérito policial não con
cluiu pelo indiciamellto de ninguém. Tudo ficou envolto 
em mistério, mas as ameaças continuaram e agora, quan
do me preparava para registrar desta tribuna, um apelo 
que receOi do. "Centro da Mulher Brasileira", com sede 
em São Paulo, em defesa da integridade tisica e dos direi
tos políticos e civis da Advogada Teresa Braga, tomo co
nhecimento de sua decisão de abandonar Campina 
Grande, por absoluta falta de condições de segurança 
para ali continuar residindo. 

ta Folha_ de S. Paulo do dia 30, domingo passado, que 
- _estampa em suas páginas longa entrevista da advogada 

paraibana que se transformou em paladina da justiça, ao 
d!!flunciar Q, .. Esquadrão da Morte" em Campina e atuar 
corajosamente, há vários inos, como defensora de agri
cultQft;;S: sem terra e operários injustiçados, enfrentando 
o protecionismo_ oficial e as atitudes arbitrârias que ca~ 
racterizam a ação de vários proprietários rurais da Paraf
ba. 

Em suas deciÍlrações, Te-reSa- Braga confessa que não' 
pode continuar a se expor e a expor a integridade tisica 
do seu -marido e dos seus filhos, face à expectativa angus
tiante e perinanente de um atentado fatal e aponta fron
talmente os interessados principais no seti Silêncio e no 
seu afastamento. Diz textualmente: ... "Não tenho mais 
condições de trabalhar ou mesmo perman~ em Cam
pina Grande. O_latifúndio me expulsou da Paraíba". 

Essa deci~ão da advogada campinense e primeira su
plente da bancada do PMDB à Câmara de Vereadores 
de Campina Grande, resolvendo mudar-se para São 
Paulo, a fim de não morrer assassinada como João Pe
dro Teixeira, Margarida Alves e tantos outros, é um 
atestado da insegurança a que estão sujeitos tantos quan
tos ali se animam a denunciar injustiças sociais e a defen
der as classes menos favorecidas, pois as ameaças têm 
envolvido até figuraS eminentes do clero paraibano. 

Não é possível calar ante situação tão esdrúxula e de
primente e grave e por isso, faço esse resgistro, que E: 
também uma denúncia ao Senado da República e à 
Nação, na esperança de que as autoridades federais e es
taduais adotem providências efetivas e imediatas que ve
nham a coibir esse estado de coisas que depõe contra os 
foros de civilização da Paraíba, do Nordeste e do Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Dinarte mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Estou, posso assim dizer de passagem por Brasília, 
porque tenho médico marcado para o dia lO, a fiin de me 
Submeter a uma ligeira operação em Oxford, mas não 
-po-dia deixar de fazer uma declaração antes dessa minha 
viagem. 

Acompanhando pelos jornais, embora no interior do 
méu EstaQO~ Ohde nem sempre se pode acompanhar" dia
riamente os acontecimentos através da imprensa, venho 
notando que há uma espéCie de trabalho forte, perma
nente, em relação ao sistema político que nós estamos vi
vendo, sistema que está ameaçado por diversos cami
nhos q!-!_e, ao meu ver, dariam em obstáculos, sem nenhu-
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ma dúvida, prejudlcallcfci a abertura da qual é fiador o 
Presidente João Baptista Figueiredo. 

Sr. Presidente, essa ameaça é maior quando a imprenM 
sa toda vem salientando e defendendo a idéia da eleição 
direta. Todos nós podemos ser partidários sa eleição di
reta, mas como querer que a eleição direta seja, direta, 
quando ela já foi feita iitdireta~int!nte? Acompanhei,-- to
mei parte na campanha onde tanto o PMDB como o 
meu Partido defendiam-, Cm praça pública, a aquisiÇão 
de votos para o colégio eleitoral que haveria de eleger o 
sucessor do Presidente Fig-Ueiredo. 

Ora, Sr. Presidente, o PMDB aceitou o jogo da eleição 
indireta, votou, foi à praça pública. E eu quero confessar 
aqui que nunca pensei que o nosso Partido fizesse a 
maioria áo colégio elei"torãl, mas, abertas as urnas, foi 
constatado que realmente o PDS fez-a maioria-do colé-. 
gio eleitoral. Pergunto eu; se o PMDB tivesse feito a 
maioria do colégio eleitoral, estaria ele hoje recunciando 
a uma eleição de Presidente da República já feíta, para -ir 
ao encontro de outro sistema sobre o qual ninguém falou 
nas eleições? 

Então, há uma série de equívocos. Vi até trazerem 
como exemplo a Argentina - há poucos dias, ninguém 
queria falar na Argentina, ela estava condenada, mas 
agora houve uma eleição e estão dizendo que aquele País 
é exemplo. É preciso que se diga que a eleição na Argen
tina não foi direta, foi eleição indireta, inclusive para o 
Senado Federal. -

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ - Pois não. 

o Sr. Fábio Lucena-- NOOre Senador Dinarte Múiz, 
com todo o respeito que a opinião de V. Ex• merece de 
todo o Senado Federal. .. 

O SR. DINARTE MARIZ- Muito obrigado. 

O Sr. Fábio Lucena- ... gostaria de esclarecer a V. 
Ex• que o PMD B tem, no seu programa de ação politica, 
insCrito o iitstituto- da eleiÇão direta para todos os man
datos eletivos, desde o Vereador ao Presidente da Re
pública, e durante a campanha de 1982 foi fincado neste 
programa que tanto o PMDB quanto todos os Partidos 
de Oposição defenderam, insistentemente,- em praça 
pública, em comícios públicos, a restauração do proces
so de escolha do Presidente da República pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto. Era apenas este es
clarecimento que queria prestar a V. Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ- Agradeço a V. Ex• e te
nho conhecimento do fato. Apenas deve ter havido, na
turalmente, um equívoco em relação ao Rio Grande do 
Norte, onde se destacava, com força mesmo dos -orado
res, a necessidade que tinham de fazer o colégio eleitoral 
para eleger o sucess_or do Presidente Figueiredo. 

Deve ter sido, então, um equívoco do PMDB lá do 
Rio Grande do Norte, onde estou mais apto para falar, 
porque fui testemunha ocular. 

Sr. Presidente, é o PMDB mesmo que fala sobre ca
suísmos, sobre mudança de coisas. Nós somos responsâ
veis por todos os erros do Governo- não quero me ino
centar da responsabiHdade que tenho pelo desastre eco
nômico a -que chegou este País, porque, sendo membro 
de um Partido ao qual nunca faltei, sempre votei c_om 
ele, não posso, de maneira alguma, me isentar da respon
sabilidade com o regime que venho VotãndO e adõiiútdO. 
Agora chegou a vez do nosso Partido. Por um milagre 
sou crente, e me perdoem -, talvez por uma dâdiva de 
Deus, chegamos a conseguir a maíOria no Colégio Elei
toral. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um rápido apar
te? 
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O SR. DINARTE MARIZ - Com muito prazer. 

O Sr. José-Fragelli- Apenas para reiterar o que já 
disse o meu ilustre companheiro Fábio Lucena. Não só 

_ está inscrito no programa do PMDB ... 

O SR. DINARTE MARIZ - Também a maioria do 
nosso Partido deseja eleição direta, mas na devida opor
tunidade. 

O Sr. José Fragelli- É nesse pOnto que quero insistir. 
Não il.penas pelo fato de estar inscrito, o princípio da 
eléi"çiiO diretá, no -Programa do PMDB Com também, na 
campanha do nosso Partido, para as eleições de 15 de 
novembro no ano passado, a luta se feriu nas praças 
públicas insistindo-se na necessidade das eleições diretas, 
Se no Rio Grande do Norte como V. Ex~ nos informa
insistia-se na necessidade de vencer, para também fazer 

_maioria no Colégio Eleitoral, é compreensível, porque 
todos prevíamos as grandes dificuldades que antolha
riam a _adoção das eleições diretas. O fato simplesmente 
de no seu Estado ou em qualquer outro Estado ter-se ba-
tido pelo Colégio Eleitoral... -- -- --

O SR. DlNARTE MARIZ- V. Ex' está conJirmando 
que também_~ ~mtrc?s Esta~os foi discutido o a.SsiiiltO ... 

~ Sr. José Fragelli- Não tenho conhecimento. 

O SR. DINARTE MARIZ- Mas V. Ex• acabou de 
dizer. 

O Sr. José Fragelli - Estou dizendo se, porventura, 
em quaisquer outros Estados se tenha feito a mesma 
Campanha, é compreensível. Tenho certeza de que, por 
todos os cantatas que tenho tido com os companheiros 
de Partido e com a Direção partidária, mesmo que o 
PMDB tivesse feito a maioria do COlégio Eleitoral, ain
da assim insistifiia--pelas eleições diretás. Tenho certeza 
ae qUe -colocãríamos a· piírldpí6 ... 

O SR. DINARTE MARIZ- Perdoe-me V. Ex• Não 
acredito nisto nem diante da bola de cristal. 

O Sr. José FrageJii - V. Ex' esteja certo de que o 
PMDB colocaria o princípio acima das suas conveniên
çias .. Dist9 não tenho dúvida. Mesmo agora, quando se 
fala em eleição direta, há quem preveja a eleição de outro 

CàlidiaatO de Outro partido que não do PMDB- insisti
mos nas eleiçõeS -dír.etas... - -

O SR. DINARTE MARIZ - V. Ex• sabe que, pelo 
que estã aí, é totalmente impossível. ~ alguém desinfor
mado. 

O Sr. José Fragelli- ... seja para o PMDB fi:iier-Ou 
não. QUanto à-queStão da eleição direta, como V. Ex•es
tã vefldO agora, parece que ela surge coillo uma necessi
dade maior para se evitar a eleição de quem não é do 
agrado do Palácio do Plana_lto. Ainda agora aCabei de 
ver manchete de um jornal dizendo que o Presidente Fi
gueire~(),_ da África_._ irã anunciar as eleições diretas. 

O SR. DINARTE MARIZ- Vou responder a V. Ex• 
c_Qm uma informação Preciosa, razão por que esf"ou oCu
pando esta tribuna, talvez uma informação interessante 
para V. Ex~. para o seu Partido e para todos aqueles que 
vêm acompanhando essa campanha, pensando e citando 
realmente o Presidente. 

--O Sr. José Fi.gelli - Termino meu aparte dizendo: 
sejam quais fore~ ·as p"erspeCtivas, pode V. Ex• estar cer
to de que o PMDB há de bater-se até o finl pelas eleições 
diretas. --

O SR. DINARTE MARIZ - Nobre Senador José 
Fragelli, meu velho e querido amigo, representante de 
Mato Grosso do Sul, agradeço o seu aparte. 
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Tenho uma informação de agora, de uma pessoa que 
esteve com o Presidente Figueiredo, que é como se eu es
tivera com Sua Excelência. Sua Excelência não assumiu 
nenhum compromisso nem falou a ninguém que ia enca
minhar ou desejava eleição direla para sua sucessão. Es
tou fazendo exatamente este discurso, esta pequena ma
nifesüiç:ão, piara que haja um pouco de esclarecimento 
sobre- um assunto que está tão falado, tão badalado, 
como sC-tivésSerrlos um Prindpe mãgico parã chegar e re
SOlver todos os problemas, todas as crises deste País. 

O Sr. José Fragelli - E continuarã sendo badalado, 
apesar dos esclarecimentos. 

O S_R. _DINARTE MARIZ- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, talvez - quem sabe - em vez de fazermos a 
eleição direta, era a oportunidade de só haver um ato, de 
acordo com todos, e_convocar o Deputado Ulysses Gui
marães e 9 Governador Tancr:CQo Neves, para saber qual 
o que queria ser nomeado para a Prisidência. Símplifica
va muito mais. 

Nós que somos do Nordeste sofrido, com cinco anos 
_de_ seca, iríamos fazer _o- quê? Depois de termos um resul
tado gratificante nas eleições passadas, iríamos, agora, 
perder a "chan~" que temos de influir dir~tam~nte, na 
su~são? Rara- qué? para _satisJ~-- ao adve!sá!lo, cjue 
quer f.ambém ocuPar o governo antes do tempo? Ele 
deve aguardar e cumprir a re~ra do jogo constitucional. 

O Sr. José Fragelli- Só lembraria a V. Ex• que nem 
todos do PDS são partidãrios do Sr. Paulo Salim Maluf. 

O SR. DINARTE MARIZ- Não discuto candidato, 
porqUe tenho certeza de que , no PDS, todo aquele que 
for escolhido pelo Partido merecerá o voto de todos nós, 
seja quem for. 

O Sr. José Fragelli- Que os anjos digam amém, mas 
estamos duvidando. 

O SR. DINARTEMARIZ -A luta é para a escolha 
de candidato, -não é para nomear ninguém. b pela esco
lha. E isso tanibém adiO gratificante para o PDS, porque 
é uma ação democráticã. que se desenvolve defltro das fi
leiras do meu Partido: haver emulação para que a maio
ria- decida se deve sec "a" ou "b". 

Sr. PresidintC, trago exatamente ao-Conhecimento da 
Casa e do País, pelo depoimento que recebi desse meu 
amigo, que é, já_disse e repito--- como fora eu, trago a 
opinião do Presidente da República. Estão fazendo um 
balão de ensaio_ mal_ en~aiado, porque, na realidade, o 
Presidente não tomou e se diz inteiramente distante da 
idéia de eleição direta. 

Acredito, creio, tenho certeza de que a Maioria. do 
meil Partido é pelo voto direto, mas não pelo esbulho 
que agora se anuncia, para tirar da nossa legenda o can
didato jã eleito à Presidência da República. 

O Sr. José Fragelli- V. Ex'. está chegando ao ponto 
que queríamos. 

O SR. DlN ARTE_ MARIZ -_O candidato ja está elei
to. -N-ós elegemos, -o PDS elegeu o candidato à Presidên
cia da República. Então, por ucit passe de mágica - não 
VC?U dizer a V. Ex', nobre Senador José Fragelli, que foi 
p~r isso ou fcii p_o_r_ aquílo -, por um passe de mágica o 
PMDB quer, realmente, suceder o Presidente depois de 
uma eleição já feita. -

O Sr. José Fragelli- Não quer. Sempre quis a eleição 
direta. 

O Sr. Mário Maia- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE--MAR1Z-- Ora, meu nobre colega, 
se admitíssimos esta idéia, não tenha nenhuma dúvida de 
que era melhor nomear- quem sabe-até V. Ex•à Pre
sidência da República. Era perguntar apenas ao Dr. 
Ulisses. Se fosse assim.__. 
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O Sr. Josê Fragelli- Obrigado a V. Ex• Acho que te
ria doiS-VotoS dos meus velhos companheiros da UDN, 

O SR. DINARTE MARIZ- Não sei se teria, porqüe 
sou contra tudo aquilo que se reforma para beneficiar al
guém. Sempre fui, embora vãtasse sempre com o Gover
no. E quantas vezes não votei contra o meu interesse, 
contra a minha orientação, mas, como partidário_que 
sempre fui,-rião tenhó neSfã Casa uma vez que eu tenha 
me rebelado, mas tenho inúmeras v~e.s criticado. Esse 
tem sido o meu comportamento. Hoje, essa eleição dire-
ta, repíto, serâ uma traição ao meU_ Partido. Estou com o 
Presidente Figueiredo. S. Ex~ não tomou esse compro
misso, não disse a ninguém que iria promover uma reforM 
ma constitucional para tornar direta a eleição para Presi
dente da República. A maioria do meu Partido e pela _ 
eleição indireta. Eu sou por eleiçãO indireta em qualquer 
época, porque eu ach_o que eleição indireta mais ilemo
cratica do que a outra. Foi o que houve na Ar.gentina: o 
Presidente jã tinha sido escolhido, foi fazer a campanha 
para os seus delegados terem ~ maioria e fazerem a -
eleição. Nós Vínhamos de um sistema de arbítrio, não é 
nenhum segredo que se diga isso, mas .chegamos a Um 
ponto que a abertura foi feita ·obedecendo às c_ircunstãn
cias do aumento. Enlão, o que eu nãq admitQ-e isso eu 
estou com o Presidente Figueiredo - é que se modifique 
a regra do jogo para beneficiar o nOsso adversãrio. E V. 
Ex• sabe que eu sou insuspeito, porque eu acho que no 
PMDB há muitos homens eminetes, capaz de dirigir o 
nosso País, e sobretudo dirigir patrioticàmente. Então, 
eu sou insuspeito. Agora, não posso aceitar a idéia da 
modificação do jogo para tornar direta a eleição para a 
Presidência da República. 

Principalmente o PMDB, que sempre reclamou as muM 
danças do jogo, aqui dentro desta Casa. 

O Partido de V, Ex•_n_ij_o tem autoridade para defender 
uma tese, na qual estã embutido um casuísmo cujo pro
cesso só poderia vir à baila p(fr um traição política-. 

O Sr. José Fragelli - Permite-m'"e V. Ex• um aparte? 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador,_ estou na fila do 
aparte. Se V. Ex~ me permite ... 

O SR. O~NARTE MARIZ - Pois não. 

O Si. Mário Mala- Eu queria fazer duas colocações 
ao discurso de V. Ex'. com todo respeito à sua experiên
cia politica e à sua coerência partidária no Congresso 
Nacional; -de h-á-quantos-t-empos-que--V;- Ex~--rcH_e_ta_d_~_ 
mente é trazido aqui pelo voto popular de seu Estado. 
Primeiro, V. Ex~ disse, há poucos instantes, que, pai" un1 
passe de mágica, o PMDB queria eleger o Presidente da 
República. {0 Sr: Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. OINARTE MARIZ :- Desejaria. 

O Sr. Mário Maia- Desejúia.-Acho que o passe de 
mágica ocorreu foi na formação do Colêgio Eleitoral 
para a Presidência da República, última, com o célebre 
pacote de novembro, alguns meses antes das eleições de 
82, que, casuistiCamente, criou modificações profundas 
para que, adredemente, fosse preparado um Colégio 
Eleitoral onde o Partido do Governo fosse, mais uma 
vez, privilegiado para escolher o Presidente da Rerúbli
ca, nesse eterno continuísmo, desde 1964. Haja vista, 
nobre Senador, os dados estatísticos do resultado_ das 
eleições de 1982, com respeito às eleições inajoritâfias:o 
Partido de V. Ex• teve 17 milhões, 966 mil votos ... 

voto_s entre o Partido de V. Ex~ e o Partido a que temos a 
honra de perten~r. Somados, entretanto, os demais par
tidos de Oposição, a diferença cresce extraordinariamen
te, pOsto que a· soma de todos os partidos de Oposição 
nos dá 25 milhões, 313 mil votos, contra os_l7 mílhões, 
novece:nt~s-e poucos mil, do de v .. -~x' Comuma ?ife
~ença, portanto, de 8 milhões; 347 mil votos, fiais preci
samente. Isso significa, nobre Senador Dinarte M:ariz, 
que a consciência política nacional, em 1982, foi franca e 
espontaneamente na direção das. !!leições diretg~.s. Porque 
esse contingente, embora representasse numeriCamente 
um número total de governadores meno_r em dois pontos 
de que os goy~rnadores eleitos pelo PDS, entretanto ~e
presentou, e~ votos nacionais, uma grandeza extraordi
nária pefa preferência do voto universal direto e secreto 
para governador. E Qut:_ante a campanha, nós todos, em 
_todos os Estados, pregávamos as_ eleições di retas, tanto 
para governador como para Presidente da Repúbtica. 
Era a primeira colocação que queria fazer. A outra 
refereMse a que, mesmo o Presidgnte Figueiredo tenha 
dito ao seu amigo que não tem preferência por qualquer 
nome ... 

O SR. PRESIDENTE (MoacyrDa11a. F_a~end-º soar a 
campainha.)- Nobre Senador Mário M~ia, o tempo do 
nobre Senador Dinarte Mariz está esgotado. 

O Sr. Mário Maia- Vou só concluir, se V. Ex~ f!1e 
permite, porque é rara a oportunidade de um noviço 
como eu apartear ou participar de um debate com um 
de.cano da política nacional, como ê o Senador Dinarte 
Mariz. 

O SR. D~NARTE MARIZ - Bondade de V. Ex~ V. 
Ex• é um bom mestre_ nesta Casa. 

O Sr. Mário Maia- Então, não é o _querer do Presi
dente da República, são as contradições históricas que 
·estão ocorrendo dentro do seu próprio Partido, aluai
mente, Com -pelo menos, a divergência e eqUidade de 
força dos três principais presidenciãveis, que estão levan
do o Presidente da República a escolher uma saíd_a me
lhor para S!J.Ír desse impasse, porque ele pel-deu para o se
nhor Paulo Maluf uma vez, em São Paulo, e não admite 
rerder agora, novamente, numa eleição para a PresidênM 
cia da República. 

O SR. DINARTE MARIZ- Eu agr::~deço o aparte de 
V. Ex• Vejo que V. Ex• está muitO entrosado com o Pre
-siàente Figueiredo, ao dar essa infmmação. 

O Sr. Mário Maia- Não estou entrosado interpreto 
QS_ fatos históricos. 

O SR. DINAR TE MARIZ- Todos os nossos campa· 
nheiros, todos, sem exceção de um só, não ouviu do Pre
sidente, atê hoje, que tinha preferência por qualquer dos 
candldutos. Ble disse que aquele que comparecer na es
colha da convenção, esse serã o candidato do P.artiQo. 
Eu não ouvi do Presidente uma recomendação em con
trário. 

O Sr. Mário Máia- É a história que mostra. 

O SR. DINARTE MARIZ- A história está muito re
cente para ser transformada num jogo político qualquer. 

A verdade é essa! nós, do Nordeste, já fizefuos o-Presi
-dente da República. Seria o cúmulo qu~ nós admitísseM 
m~S que; pela primeira vez na hiStória PolitiCa-deste País, 
tenhamos condições de inOuir substancialmente na esco-

O SR. DINARTE MARIZ_ Eu estou aqui cõTrf <i.f esM lha do Presidente da República e nos deixássemos_lcv_ar 
tatísticas. _____ panl entregar o Pals ã. um advers_ãrio. Nãq_ é.que o adver-

O Sr. Mário Maia- Eu estou também, então vamos 
confrontar as estatísticas. O PMDB, sozinho, confron
tando o PMDB com o PDS, teve 19 milhões eS9 mil vo
tos, com uma diferença, portanto, de 1 milhão e 93 mil 

- --- sãrio não seja digno, ê que Çl jogo está feito e não tem 
como modificar. 

Repito que nós, de nosso Partido, seria uma. traição 
modificar um sistema que já está selado, dentro dos pos~ 
tulados da Constituição do País. 

Novembro de 1983 

OS~. José Fragelli- Permite V. Ex• um breve aparte? 

o-sR. DINARTE MARIZ- Pois não. 

O Sr. Josê Fragelli- Só para contestar. V. Ex• disse 
que O PMDB não t_inha autoridade moral para fazer a 
~campanha e levá-la adiante. Justamente o que o nosso 
Partido tem ê autoridade moral para levar adiante a 
campanha das eleições diretas, porque jamais se desviou 
desse roteiro. Mesmo a previsão-de V. Ex• no sentido de 
fuzermos a maioria do Colégio Eleitoral não existe,jus
tamente diante dos casuísmos votados e impostos pelo 
pacote do Governo. 

O SR. DINARTE MARIZ- Mas foi o voto popular, 
foi o voto popular. 

O Sr. José Fragelli- Mas o Partido tem autoridade 
moral. V. Ex~ me perdoe, mas eu reafirmo essa autorida
de moral, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena
dor Dinarte Mariz, o tempo de V. Ex• está esgotado. 

O SR. DINARTE MARIZ - Eu vou terminar Sr. 
Presidente. 

Fo( O vOto pOptila-r, riã-0 foi casuísmo. O ColégiO Elei
tOral foi sU:bnletido à opinião do povo. Tivemos um Co
légio Eleitoral majoritário nas urnas, não por decreto, 
não por casuísmo. O PMDB tem toda autoridade moral, 
tem toda autoridade para criti_s:ar e para fazer a sua cam
panha, menos ser incoerente dentro do sistema que ado
tau, que concordou. 

-O-Sr: José Fr3gelli- Não concordou. 

O SR. D~NARTE MARIZ- Na hora que foi para as 
urnas, dentro do sistema, o PMDB comprometeu-se com 
o sistema popular vigente. Foi o que houve, e nós ganha
mos o Colégio- Eleitoral. 

Eu tenho a impressão que a Nação não admitirã que 
isso venha a acontecer, porque seria fraudar o sistema 
político que jã escolheu os seus caminhos. (Muito bem!) 

CQAEPARECEM MAIS O SRS. SENADORES: 

Altevir Leal- Eunice Michiles- Raimundo Parente 
- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto-- C<trlos AIM 
berto- Marco Maciel- Guilherme Palmeira- João 
Lúcio- Albano Franco- Passos Pôrto- Jutahy Ma
galhães ..=... Luiz Viana_- Octav[o Cªrdoso 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidén~ 
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
f8 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das se
guintes matérias: 
- - RCdações finaiS dosPrOjetos de Decreto Legisla ti~<? 
n9 5, de 1982, e de Resolução n9 112, de 1983; 

-Projetas de Lei da Câmara n"'s 119, 165 e 203, de 
1983. 

O SR. PRESIDENTE (Moac_yr Datla)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 823, DE !983 

Nos tcrm_os do artigo 185 do Regimento Interno, re
queremos que o tempo destinado aos .oradores dq Expe
diente da sessão do dia 24 do corrente m~. seja deQic~do 
a homenagear HerâcljJo Fontoura Sobral Pinto, peJos 
relevantes serviços prestados ao Direito e à democcac_ía, 

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1983.- Fábio Lu
cena- Humberto Lucena- João Lúcio- Itamar Fran
co - Martins Filho - José Fragelli - João Calmou. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo_ 
com o art. 279, § 19 do Regimento Interno, o requerimen
to lido será objeto de deliberação após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento Cuja leitura serã feita pelo 
Sr. 1~'-5ecretário. ---- -

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 824, DE 1983 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Inter
no, requeiro invei-são da Ordem do Dia, a fim de que as 
matérias constantes dos ítens n9s 5 e 6_sejarri submetidas 
ao Plenãrio em terceiro e quarto lUgares, respectivamen
te. 

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1983.- Virgl1io 
Távora- Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo 
com a deliberação do Plenário~ os itens n'i's 5 e 6 serão 
apreciados em terceiro e quarto lugares. respectivamen
te. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item I: 

Projeto de Lei da Câmara N'i' 158, de 1983 
(Em regime de urgência _:-art. 371, c, do Regi

mento Interno) 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 

da Câmara n'i' 158, de 1983 (n'i' 12/83, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação de cargoS na Se
cretaria do Tribunal RegíoriaTEJdtOral do Estado 
de Mato Grosso, e dá outras providências, tendo 

Pareceres Favoráveis, sob n'i's 933 e 934, de 1983, 
das Comissões: 

-de Serviço Público CMI; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto, em segundo türno. ·(Pãús-ii.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerra

da. 
Encerrada a discussão, vai-se passar à votação da ma

téria que, nos termos do inciso II do art. 322 do Regi
mento Interno, depende, para sua aprovação, do voto fa
vorável da maioria da composição da Casa, devendo a 
votação ser feita pelO processo noffiinal. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças, 
a matéria fcii aprovãda, effi primeiro turno, simbOiica- . 
mente. Assim, em consonância com aquelâ decisão, a 
Presidência irá submeter o projeto ao Plenário, em se
gundo turno, pelo mesmo processo. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovadO 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 158, DE 1983 

(N'i' 12/83, na Casa de -origem) 

Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e dá ou
tras providências. 

O Con&:resso N acioi"la-1 decreta: 
Art. l'i' Ficam criados, no Quadro Permanente da 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Mato Grosso, os cargos constantes (lo Anexo a esta lei. 

Parágrafo único. Para os cargos de que trata este ar
tigo, só se nomearão servidores cujos deveres, direitos e 

--vantagens sejam os definidos em estatuto próprio, na 
forma do art. l09 da Constituição Federal. 

Art. 2'i' As despesas decorrentes do disposto nesta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso 
ou de outras para _esse- fim destinadas. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

A~! XU 
1.\rt. i; d<t I ci n~ . de- Jc- d~.: \9S } 

"J RIBUI\:\1 RHJJO:"AL i I !.1 101-':\1. I>U !·.s·J .\DO 
[)E M,\ TO (iROSSO 
CARCjQS CRIADOS 

GfHiPO-ATI\'U>ADES DE APOIO Jl "l.HCI . .\RJO - Cóái~o TRE-1\J-020 

Cargos Cntl'goria Funcional í! C"lasse Código Referência 

Té<.:nico J lidiciário ll TRI:-,\J-011 NS-12 a 16 
1 é..:níc!J .luJkiárki ·\ m 1 •. ,J.oc 1 NS· 7 a li 

Au:üli;.lr Judiciário IR! .,\Hl2.i NM·20 a 3 I 
Ãll.xi!i:\1- Judi~iário A 'J Ri' .\J-02.\ 1\~1-2-1 a n 

.-\ lendentc J udiciãrit.) B liU ·AJ·O~:- ~~1-19 a 2) 
A tendente-Judiciário A TRf:.,\J-0-.:.-'. N~I-14 a I~ 

c;Rt:P<HH '"l RAS ~\_TI_ymA..l_H;S -I H: S[\"1.1. Sl 'PERIOR -- Código TRE<"\S-900 

('att·~oria Fundonal c ("las~e Ccidigo Rcferénda 

A NS· S a I! 

Cargo~ Ca~t•goria Fuildoilal e ClasM.' Código Referênd:.1 

1 ~ÇnJL0 t.k l.ontabilidade B TRf.·NM·l(<-12 NM-2-1 a 29 
récnit.:l! d~· ( l...lntabilid:idC" A TRI·.·Nt'-.1·1W2 NM-17 " :!3 

GRl PO-SI:ln'J(OS OE TRA\ISPORTF OFICIAl. E PORTARIA- ('ódigo TRF.-TIJ-1200 

('a.rJ,:o!> ('atí!goria Funci,,nal c Clas!i~ 

Agentr: de Por-taria 
Agcnt:: de Pmturia 

~!t\l~..lrJ~ta t.H~o..:ial 

i\1tllori.,ta OfiL·i;.ll 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 2: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 198, de 1979, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que disciplina o exercício da pro
fissão--de detetive particular, tendo 

PARECERES. sob n's 287 a 289,de 1981 e 913 a 
915, de 1983. das Comissões: 
- - de-CõDstituiçiÍ.o e JUstiça - 19 pronunciamen

to: pela constituciOilaUdade e juridícidade, e, no 
mérito, favorável; 2'i' pronunciament~~-pela constitu
cionalidade e juridicidade da Emenda de Plenário; 

B 
A 

lJ 
A 

Código Referência 

TRI-•TP-!202. NM· " a 10 
TRI·.·l P-!202. NM· 1 a 5 

TRI-"·'ll'-12lll NM· y " 13 
TR J'.'fp.J cOI NM· 7 " 8 

-de Legislação Social - J'i' pronunciamento: 
favorável; 29 pronunciamento: favorável à Emenda 
de Plenário; e 

-de Educação e Cultura - J'i' pronunciamento: 
Favorãvel; 2'i' pronunciamento: favorâvel à Emenda 
de Plenário. 

Em votação o projeto, Sem prejuízo da emenda a ele 
oferecida. 

Os Srs. Senadores que O aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

AprovadO. 



5150 Sexta~feira 4 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N<~ 198, de 1979 

Disciplina o exercício da profissão de detetive par
ticular. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I<~ Ao quadro de Atividades e Profissões, do 

Grupo- da Confederação Nacional- das Profissões Libe
rais. anexo à Consolidação das Leis do Trabalho, é 
acrescentada a categoria ''detetiVe particular". 

Art. 2<~ O exercfcío da profissão de detetive particu
lar ê pennitido: 

a) aos diplomados em cuso regular de ensino médio, 
com duruçào ·mínima de três (3) anos e currículo estabe
lecido pelo conselho Federal de Educação; 

b) aos que estejam, na data de vigência desta lei, exer
cendo a profissão há mais de seis (6) meses~ desde que fi
liados à associação de classe ou ao sindicato por igual 
tempo e requeiram o registro dentro de cento e vinte 
(120) dias; 

c) aos funcionários poticiais de carreira ou dos órgãos 
de investigação, pesqUisa ou perícia criminal, desde que 
aposentados. 

Art. 3~> O exercício da Profissão de detetive -particU
lar dependerá de registro na Secretaria da Segurança 
Pública do Estado em que o interessado desempenhar a 
sua atividade ou, se este pretende exercê-la em mais de 
um Estado, também no Departamento de Polícia Fede
ral. 

Art. 4<~ A investigação policial somente será realiza
da pelos servidores públicos, civis oU mHitares, que te
nham essa atribuição fixada por lei ou regulamento, e 
por detetives particulares habilitados na foi-ma desta lei. 

Art. 5<:> As associações- profissionais ou sindicais re
presentativas da classe são obrigadas a fundar e manter 
escolas de formaçàQ de detetive particUlar. 

Art. 6~> Os órgãos de que trata o art. 3'1 emitirão cé~ 
dula de identidade, que servirá para: ã. ldeniificã"Ção prO- -
fissional do detetive particular e lhe darâ acesso, a juízo 
das autoridades competentes, aos locais e aos objetos e 
provas do crime, bem como às diligências policiais. 

Art. 7<~ Ao detetive paticular é vedado: 
a) prestar declaração a jOrnais, revistas e emissoras de 

rádio ou televisão, salvo em defesa própria ou de tercei
ros; 

b) Prestar informações a terceiros, salvo no caso de 
requisição expressa, regular, de autoridade policial ou 
judiciária. - ---------

Art. 8~' O detetívC -particular é obrigado a cumprir, 
além da legislação em vigor, as determinações constantes 
dos estatutos da respectiva associação profissional ou 
sindicato, que passam a constitúir normas disciplinado
ras do exercício da profissão. 

Art. 9Q As associações profissionais e sindicatos de 
detetives particulares poderão criar, dentro das respecti
vas bases territoriais, delegacias regionais com a finalida
de de fiscalizar o exercício da profissão e amparar os as~ 
saciados. 

Art. 10. No caso _de conduta inconveniente do dete- ,". 
tive particUlar, O o-ifetor do Departamento de Polícia 
Federal ou o Secretário da Segurança Pública poderâ 
aplicar~lhe a pena de suspensão do exercício profissíonal 
ou cassação do registro. 

Art. li. O Poder Executivo regulamentará esta lei 
dentro do prazo de noventa (90) dias. 

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moac;yr Oatla) :-Em votação 
a emenda. 

Os Srs. SenO.dorCs -que a aprovam permaneçam como 
se acham. (Pausa.) 
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Aprovada. 
A m3.téria vai à Comissão de- Redação a fim de serre

digido o vencido para o ·segu-ridõ turno regimental. 

Ê a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• I 
(de plenário) 

Ao Projeto de Lei do Senado n~> 198, de 1979. 
Acrescente-se_a,Q art. 2~' do projeto o seguinte parãgra

fo único. 

"Art. 2~> 

Parágrafo único. O currículo a ser estabelecido 
na forma deste artigo deverá reunir, entre. outros, 
conhecimentos de Direito Constitucional, Penal, 
Proce5sual e Medicina Legal." 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 5: 

Discussão, em turno Ó.nic~, do Projeto de lei da 
Câmara n~' 120, de 1983 (n~'366f83, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Se_nhor Presid~nte da Re
pública, que estabelece prazo para prescrição do di
reito de açã_o contra_atos relativos a con_cursos para 
provimento de cargos e empregos na administração 
fe"deral direta e nas autarquias federais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n' 907, de 1983, 
da Comissão 

- de Serviço Público Chil. 

Em discussão o projeto, em turno únko. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa.) 
Aprovado_. 
A matéria vai à sanção. 

Ê o segUinte o projeto aprovado 
PROJETO DE LEI DA CÃ.MARA 

N~' 120, de 1983 
(N~' 366/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do -Sr. Presidente da República 
Esiftbelece -prazo para presCrição do- direito de 

ação contra atos relativos a concursos para _provimen
to de cargos e empregos na Administração Federal 
Oireta e nas Autarquias Federais. 

O CongreSSo Nacional decreta: 
Art. l~> Presci-evem em-, -(Um} ano, a contar da data 

em que for publicada a homologação do resultado final, 
o direito de ação contra quaisquer atas relativos a con
cursos para provimento de cargos e empregos na Admi
nistração Federal Direta e nas Autarquias Federais. 

Art. 2<~ Decor_rido o prazo mencionado no artigo an
terior, e inexistindo ação pendente, as provas e o mate
rial inservível poderão_ ser incinerados. 

Art. 3~> _ Esta lei entra_em vigor na data de sua publi
cãÇào;-

Art. 4<~ Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 6: 

Discussão, em turno únicp, do Projeto de Lei da 
Câmara n~> 157, de 1983 (n-i>213/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, alterando dispositivo da Lei n<~7.079, de 21 
de dezembro d~ 1982, que fixa os v_alores de retri
buição da categoria funcional de Agente _de lns
peção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem 
Animal, do Grupo-Outras Atividades de Nível Mé-

- - - di o, Código NM- 1000, e dá outr.as providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 916, de 1983, 
da Comissão 

- de _Serviço Pú~lico Civ~l. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
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Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA 

~~ N• 157, de 1983 
(N~' Z13/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República. 
Altera dispositivo da lei n'i' 7.079, de 21 de de

z_embro de 1982, que fixa os valores de retribuição da 
categoria funcional de Agente de Inspeção Sanitária e 
Industrial de Produto~_ de Origem Animal, do Grupo
Outras Atividades de Nível Médio, Código NM~ 
1000, e· dá OU.haS providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' O atual parágrafo único do art. 2'1 da Lei n'i' 

7.079, de 21 de dezembro de 1982, passa a constituir o-§ 
!~>, ficando acrescido o mesmo artigo de um§ 2~', com a 
seguinte redação: 

''Art.~ .................... , .......... . 
§I• ............................... . 
§29 No primeiro concurso público para o provi

mento dos empregos da categoria funcional de que 
trata este artig9, s~rá admitida a pa,rticipação de 
candidatos que tenham concluído somente a 4'- série 
do ensino de_l~'_grau e que comprovem, através dos_ 
órgãos do Serviço de fnspeçào Federal- SIF, nas 
unidades da federação, o desempenho de atividades 
de inspeção sanitária e industrial de produtos de ori
g~rn_ animal, no m!nimo de 2 {dois) anos imediata
mente anteriores a data de abertura das inscrições." 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3<~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 3: 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regi~ 
menta Interno), do Projeto de Lei do Senado n~'l03, 
de 1981, de autoria do Senador Franco Montara, 
qQe assegura ao empregado substituto salário igual 
ao do substituído, tendo 

PARECER, sob n'l 779, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

Em votação o projeto, quanto à juridicidade. 
Os Srs_._Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente, peço verificação 
da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai-s~ pro
ceder a verificação requerida. (Pausa.) 

A Presidência constata a falta de quorum em plenário. 
Nos termos regimentais, irá suspender a sessão por al

guns minUtos e fará acionar as campainhas, para que os 
Srs. SeriadOres disponham de tenipo para se dirigirem ao 
plenário, se assim o entenderem. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 horas e 59 minutos, a sessao é re"a
berta às I 6 horas e 8 minutos). 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaber
ta a sessão. 

Persistindo a falta de número, a Presidência se dispen
sa de proceder à verificação solicitada pelo nobre Sena
dor José Fragelli. 

A yo_tação do projeto fica adiada. 
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O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Passaremos, 
pois, ao item n~'4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nl' l, de 1981 (n"' 865{79, na Casa de ori
gem), que assegura matrícula, nas escolas de qual
quer nível, aos servidores que especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 286, de !981, 474 e475, de 
1982, das Comissões: 

-de Educado e Cultra, 1' pronunciamento: fa
vorável áo- Ptojeto, com Emenda nl' 1-CEC que 
apresenta: 21' pronunciamento: favorâvel à Emenda 
nl' 2 de plenário; e 

-de Constituição e Justiça; favorável ao Projeto 
e contrário às Emendas n•s 1, da Comissão de Edu
cação e Cultura, e 2, de Plenário. 

Antes de se passar à apreciação da matéria, a Presi
dência esclarece ao Plenário que a mesma constou da Or
dem do Dia da sessão ordinária de 26 de agosto de 1981. 
tendo a discussão encerrada com apresentação de emen
da. 

No entanto, consoante o disposto no artigo 368, ca
put, do Regimento Interno, o projeto de lel originário da 
Câmara, procedente de Legislatura anterior, prosseguirá 
o seu curso normal, reabrindo-se a discussão encerrada. 

Passa-se, assim, à discussão, em turno único, do proje
to e das emendas. (Pausa.) Não havendo quem queira 
usar da palavra, encerro a discussão. A votação fica 
adiada para a próxima sessão ordinária, em virtude da 
falta de quorum em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O Requeri
mento n9 823, de 1983, lido no Expediente, fica com sua 
votação adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã esgota-
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: 

Todos os Governadores do Partido político do Gover
no, do PDS, segundo informações do Governador do 
Paraná, Sr. Espiridião Amin, são favoráveis às eleições 
diretas. Obviamente, todos os Governadores da Opo
sição tambêm o são. 

Os Ministros militares, pessoalmente, jâ se têm mani
festado, um por um, di reta ou indiretamente, a favor do 
restabelecimento das eleições diretas para Presidente da 
República, em substituição ao atual; General João Bap
tista Figueiredo. 

A Ordem dos Advogados do Brasil, também, como 
uma das instituições maiS a-nftgas;-m-ais aUSteras e respei
táveis deste País, através de suas lideranças, nos Estados, 
e da liderança máxima, pelos vários presidentes da Or
dem dos Advogados do Brasil que por ela têm passado, 
nos últimos tempos, têmMse rnanitestado a favor das 
eleições diretas para Presidente da República. 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através 
das suas várias i'eUriiões, nós vários pontos do País e, 
também, pela palavra de suas lideranças máximas, têm
se manifestado a favor das eleições diretas para Presiden
te da República, no próximo pleito que substituirá o Pre
sidente da República. 

Os operários, através das suas organizações sindicais, 
através dos seus órgãos representativos máximos, as 
Confederações dos Estados e a Federação Nacional dos 
Trabalhadores também têm, em todas as suas assemble
ias, apresentado moções no sentido di que restabe
leçam, o mais breve passive!, o método -da escolha uni
versal e dire:ta, pelo voto secreto, para a Presidência da 
Repúbtica. Os estudantes, Sr. Presidente, neste Pafs, que 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11) 

têm sido sempre uma das forças mais significativas na di
nâmica do proc-esso político de nossa Pátria nas várias 
oportunidades em que se escrevem as linhas, às vezes, 
dramáticas e muitas outras vezes trágicas da História de 
nossa Pátria, os estudantes, em suas assembléias, --quer 
através dos DCE dos vários Estados, quer através da sua 
liderança máxima, ainda que mesmo na clandestinidade, 
-~a~ q_ue existe n_a realidade, a União Nacional dos Estu
dantes do Brasil, têm se manifeStado a favor das eleições 
díretas para Pres_içiente da República. O empresariado 
brãsileiro, em todas as metrópoles do Brasil em que as 
suas lideranças sãd chamadas a se manifestar, neste mo
mentO~ nei.ta Ctlladra por que pa~samos, de incronstâncias 
e de incertezas, também tem se manifestado a favor das 
eleições diretas para Presidente da República. O _povo 
brasileiro, pela quase unanimidade de seus 120 m-ilhões 
de patriotas, tem se manifestado, constante e ansiosa
mente, a favor das eleições diretas para Presidente da 
Repúbfica. Enfiin, Sr. Presidente, toda a consciênCiã 
jurídica, política, histórica e culiural de nossa PátriS:-é a 
favor das eleições _diretas ~ara a escolha, entre os cancj:i
datos à Presidencia da República, dilquele que substitui
rã o então ocupante desse tão elevado cargo, que ê o Ge~ 

--- neral João Baptista Figueifedo. Todos os partidos políti
cos, portanto, exigem as eleições di retas para Presidente 
da República~ todos os partidos da Oposição são unâni
mes em proclamar, exigir e pedir insistentemente, q-ue -se 
restabeleçam, de uma vez por todas, as eleições diretas 
para Presidente da República. 

_ Sr, Presidente, acredito que mesmo o Partido de V. 
Ex•, o PDS, que dâ sustentação ao Governo há tantos 
anos, pela sua. esmagadora maioria - digo-o sem medo 
de errar- é favorável às eleições diretas para Presidente 
da República. Até mesmo os presidenciáveis em evidên~ 
cia, que e_stão percorrendo o Brasil, de Norte a Sul e de 
Leste a Oeste, tais como o Sr. Mãrio David Andreazza, o 
Sr. Paulo Salim Maluf, o Sr. Aureliano Chaves, Vice
Presidente da República, e outras estrelas de igual gran
deza e não menor brilho, como o nosso colega Marco 
Maciel, eles, que aceitariam concorrer pelo pleito indire-. 
to, pelas regras do jogo, como são chamadas as colo
cações casuísticas da formação do Colégio Eleitoral para 
escolha do Presídnete da República, eles, que se apresen
taram oomo Córi-corienteS jiof eSsa vía ii1diÍ'ita, jã ag-ora 
estão a corifessar que concorrefão, o que será muito salu
tar pari:i o· Brasil, às eleições diretas, se estas forem resta
belecidas. Portanto, não há obstáculos, sequer para os 
qUé já se lançaram candidatos às eleições diretas, como 
pãra õs que acabo de mencionar. 
~o Palácio do Planalto, aqui próximo, onde até bem 

pouco, nos labirintos dos gabinetes, era um verdadeiro 
tabu, pelo menos falava-se muito baixinho ou não se fa~ 
lava em eleições diretas,já agora se fala não mais nos ga
binete~. mas até nos corredores do Palácio do Planalto. 
Ouve-se, corno se diz lá pelo Norte, um zum-zum~zum 
que, ao chegar, aos ouvidos da plebe, aqui fora, se traduz 
em eleições dirétas para Presidente da República. Até 
mesmo o enclausurado em si mesmo, o fechadão, Minis
tro Leitão de Abreu, que até bem pouco se mantinha re
traído, como que fechado em sua carapaça cãlcária, im
penetrável aos polfticos do seu próprio Partido, já agora 
se tornou um pouco mais aberto, um pouco mais pene~ 
trável, um pouco mais acessível e admite conversar sobre 
eleições diretas, não apenas com membros do seu Parti
do, mas com elementos da própria Oposição, dizendo 
qüe, ãbsolutamente, à mesa das negociações não estará 
proibida a carta das eleições diretas para Presidente da 
República. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o próprio Presidente 
da República, o General João Baptista Figueiredo, que 
hâ uns seis meses, talvez, não queria ouvir absolutamen
te falar em eleições diretas, agora, de algum tempo a esta 
data passou a, em conversa com os seus interlocutores, 
não afirmar que é a favor das eleições diretas, mas a di-
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zer constantemente que não é contra as eleições diretas. 
Ultimamente, parece-me, já passou também a admitir o 
restabelecimento das eleições diretas. 

Não se sabe se esta conclusão a que o Presidente da 
República estâ chegando ê devido a uma evolução his
tórica e lógica, que vem se projetando dentro de sua for
nlã-ção jurídica, social e polítiCa, uma vez que, antes de 
ser guindado à Presidência da República, sua Excelência 
não tinha - e faz questão de o afirmar - militância 
p-olít[co-partidária e se dizia mesmo que não era afeito às 
coisas da política. Agora, o Senhor Presidente da Re
pública pass~ a admitir que o processo das eleições dire
tas é tão legítimo ou tão mais legítimo quanto o processo 
de escolha pelas eleições indiretas. Acredito que a esta 
corrclusão ele tenha chegado mesmo peta evolução e pela 
Observação dos fatos históricos do seu dinamismo natu
ral, através dos acontecimentos que ele presenciou ao 
longo de sua carreira política à frente da Nação brasilei
ra, corno primeiro mandatário. Mas poder-se-ia imagi
nar também que sua Excelência, por um raciocínio lógi
co, chegou à conclusão de que a formação do Colégio 
Eleitoral para a escolha indireta do Presidente da Re-. 
pública que o haverá de substituir, foi feita de urna ma
neira açodada, apressada, e encerrou em seu bojo, na sua 
gênese, na sua formação, várias deformações, vários er
ros sutis vários gens cujas características não se deixaram 
apresentar no momento do nascimento da entidade que 
se estava formando para eleger o Presidente da Repúbli· 
ca, porque não eram características dominantes, m'as 
como que gens recessivos fÕi-arri introduzidos na for
mação do Colégio Eleitoral, de tal maneira que, ao ama
durecer, eles se exteriorizaram como manchas, como mâ~ 
culas, como imperfeições deformadoras do processo de
mocrático de escolha para Presidente da República. 

E a prova está, Sr. Presidente, que dentro da política 
do Colégio Eleitoral que se formou, apresentaram vários 
candidatos para serem escolhidos pelo seu Partido, sa
bendo de antemão que eles já seriam, se fossem escolhi
dos pelo Partido, o Presidente da República. Porque, no 
conceito que se formou de substituição do Presidente da 
República, uma vez conhecido o Colégio Eleitoral, o 
PDS ·passou a dizer, a afirmar, por via de conseqUCncia, 
que a escolha do Presidente da República já lhe pertencia 
hâ .quatro anos, antes de se ferirem os pleitos ou as dis
putas para a designação do Presidente da República. 
Aconteceu, entretanto, que os três candidatos que se 
apresentaram dentro desse esquisito, esdrúxulo e inusita
do sistema de escolha democrática de uma banda só, de 
um partido só, apresentaram~se três candidatos que as
sim, por uma irOnia -do destino, tiveram forças qUase que 
equivalentes dentro do Colégio Eleitoral e sua periferia. 
AsSini é que, tanto o Deputado Paulo Maluf, quanto o 
Ministro Mário Andreazza, quanto o Vice-Presidente 
Aureliano Chaves - a história e a observação estão aí 
para contar, e só não vê quem não quer ver- dividiram 
o Colégio Eieitoral do PDS em três segmentos iguais.-0 
Sr. Paulo Maluf mais lã para o Nordeste, diante _de um 
Colégio Eleitoral, domina o eleitorado do PDS. Por ou
tro lado, o Sr. Aureliano Chaves também dominaria a 
sila parcela aqui pelo Sudeste, e o Sr. Mário David An
dreazza, no Norte, no Sul e no Sudeste, também tem o 
seu eleitorado igual. 

Por outro lado,. .. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA~ Vou concluir o meu raciocí
nio, e darei o aparte a V. Ex• 

Por outro lado vejam só que Paulo Maluf divide o 
PDS por um lado, e o Coronel David Andreazza, além 
de dividir o PDS dentro do seu Partido, também divide 
os militares porque, por uma questão sutH de hierarquia, 
é da nature~a das Forças Armadas obedederem àquela 
hierar-quia das constelações que os militares colocam 
sobre o-s seus ombros. Nós sabemos que têm os coronéis, 
têm os generais de duas estrelas, três estrelas, quatro es-
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trelas, e, houve até generais de oito estrelas, como a his
tória registra, porque sOJnaram-se estrelas de ombros de
mais, de ombros militares. 

Concedo com prazer, o aparte ao nobre Senador 
Virgílio Távora, que na minha apreciação crítica aqui, de 
hierarquia, talvez tivesse muita dificuldade em ser Presi
dente da República. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, sem en
trar no mérito das afirmativas de V. Ex• quanto à exce
lência de eleição direta, indireta - isso daria para se dis
cutir uma tarde toda- queremos felici~&-Jo. V. Ex• está 
tão bem informado do que se passsa dentro do nosso 
Partido, dos corredores, dos gabinetes palacianos, que 
nos causa até um certo temor _estar a discutir dados com 
V. Ex• Mas ê a primeíra vez que temos uma informação 
tão exata da divisão de forças, ou pressupostamente ex.a
ta da diVisão de forças, entre esses diferentes candidatos 
a Pres-idente da República e, também, de razões que es
tão levando, ou estariam levando, o PDS e o Primeiro 
Magistrado do País às eleições diretas. Sinceramente, 
não vemos esse preconceito tão grande, embora sejamos 
suspeitíssimos, pOrque só temos três eStrelaS, não temos 
ramos de general nos ombros. Mas, V. Ex• faz uma in
justiça muito grande com seus colegas, aqui do Senado, 
que só chegaram às 3 estrelas gemadas pelos dispositivos -
constitucionais então vigenfes, não conseguimos chegar 
ao Generalato. V. Ex• estâ nos cortando todas as aspi
rações, que um dia pudêssemos ter, de chegar ... 

O SR. MÁRIO MAIA - Não sou eu, são os dados e 
os costumes castrenses. 

O Sr. Virgílio Távora- ... embora pretensões imereci
das, não são assim de serem cortadas ex-abrupto. Ao 
mesmo tempo, eminente Senador, eu queria dizer a V. 
Ex•- tirando o tom de jocosidade, porque a amizade de 
V. Ex• permite ao dar o aparte ... 

O Sr. MÃRIO MAIA - Que é recíproca ... 

O Sr. Virgnio Távora- ... que, justamente, afigura-se 
a muitos de nós, do PDS, estranho, se esta atitude víCsse 
a ser tomada, de eleições diretas, o fato de não ter sido 
tomada há muito mais 1emj)o. Agora; quando o colégio 
eleitoral já está forni.ãdo, pós nos encontramos face ao 
seguinte dilema: estamos aqui quase que conversando 
com nós mesmos. Se mudarmos o col~gio eleitoral, as 
perspectivas da Opos"ição são niuitO boas; se conservar
mos o colégio eleitoral, as do Governo, ou dito, do Parti~ 
do que o apóia, se mudamos, realmente, caem muidssi
mo pela formação própria, que aqui já foi discutida por 
V. Ex• De maneira que achamos muito natural que V. 
Ex•, num momento, defenda as eleições diretas, e que 
parte ponderável do PDS, para essas eleições, já que ele 
tem um colégio eleitoral, supostamente - digamos su
postamente, porque em política ninguém pode afirmar 
verdades absolutas - favorável a um candidato que saia 
da sua convenção, este PDS lute para manter o sistema 
de eleições indiretas. Só queríamos fazer uin pequeno te
paro à observação de V. Ex• Nós nos honramos de gozar 
da confiança deste homem cala dão - como V. Ex• diz 
-a nosso ver, aliás, injustiçadíssinio, qtie-é o Ministro 
Leitão de Abreu. Nós nunc_a. ouvimos do Professor -
como o chamamos -nenhuma manifestação nem a fa· 
vor, nem contra as eleições diretas: E somos testemunha 
de uma pessoa que, não cotidianamente, mas freqUente
mente, vai à presença de S. Ex• ao ser chamada para tro~ 
car idéias sobre assuntos políticos- por que não dizer? 
Era o testemunho que queria dar. Nunca ouvimos de S. 
Ex• nenhum pronunciamento contra, nem a favOr. Ele 
acha que isto ê matéria exclusiva nossa e bem entendido, 
ê competência da Presidência da República, e, que, por
tanto, detentor maior do poder é quem, na hora oportu
na, se achar conveniente, consultará o seu Parti_do, as di
ferentes representações da sociedade brasileira, inclusive 
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aquelas agremiações da Oposição, para ver da conve
niência ou não, aí sim, de mudar as regras do jogo. No 
restabelecimento de uma verdade, sem entrar, como dis
semos aqui, propriamente no mêrito do discurso de V. 
Ex• 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu agradeço a intervenção 
de V. Ex•~ no_bre Senador Virgílio Távora, e vejo que V. 
Ex• apesar de ser ilustre membro da Situação e do Parti
do do Governo, também pelas apreciações que faz, não é 
contrário ao restabelecimento das eleições diretas. Ape
nas por uma questão de fidelidade partidária e a discipli
na intelectual do seu Partido, não pelo programa, por· 
que o programa do P"al-tido de V. Ex•, também como o 
nosso, propugna por eleições diretas, V, Ex.• também é 
partidário da nossa tese. E acredito que, uma vez aberta 
a discussão e trazíaa ao Congresso a-propOsta de eleições 
diretas, encaminhada pela Presidência-da RepúbliCa, V. 
Ex• como nós, acima de nossas divergências partidárias, 
tambêm estará enfileirado entre aqueles que anseiam e se 
apressam pelo restabelcimento definitivo de nossa nor
malidade democrátjca, que seria o coroamento da aber
tura que ê tão proclamada e tão cantada pelo Partido de 
V. Ex• com respeito às iniciativas que o Senhor Presiden
te da República, o General João Baptista Figueiredo, to
mou du_rante a sua gestão à frente do Governo da Nação 
brasileira. 

O Sr. Virgílio Távora - Permita-nos V. Ex• mais um 
pequeno aparte, inclusive já nos iiltrometemos bastante 
no seu dicurso. 

O SR. MÁRIO MAIA- É um prazer,_ nobre Scina4or 
Virgílio J'ávora, V. Ex• cooperar com o meu discurso. 

O Sr. Virgílio Távora - Que somos a favor das 
eleições diretas, não é segredo para ningu~m. 

O SR. MÁRIO MAIA - g uma questão apenas de 
-que nossas divergência são epenas cronológicas. 

O Sr. Virgfllo Távora R Que justamente, a oportunida
de, o momento de se adotar este procedimento eleitoral, 
é que tornamos a repetir a V. Ex• por disciplina intelec
tual, por fidelidade de quem é vice-líder é que achamos 
que cabe a Sua _Excelência nos dizer quando e c_om_o de-

- _veria ser o encaminhamento do assunto sucessório. Dei
xarm_os bem c_!aro a posição_, não há subter(ú8io. 

O SR. MÁRIO MAIA - Está bem claro, entendemos e 
acho q-Ue fiCa-re&istrado com crlstãiina transparênCíã o 
ponto de vista de V. Ex• Sr. Presidente, continuãildo mi~ 
n h as considerações, cOmo se vê, como acabo de expor 
dentro da minha modesta•e pálida análíse que faço nesta 
Casa, ninguém mais no Brasil, ninguém mais, neste ins
tante, é contra o restabelecimento imediato das eleições 
diretas para a escolha do futuro Presidente da República 
que há de substituir o ilustre General João Batista Fi
gueiredo, no dia 15 de janeiro de 1985. Então, é de se 
perguntar: o que estamos esperando, Sr. Presideilte? 

Se todo mundo é a favor das eleições diretas - as 
Forças Armadas, o Clero, a Ordem dos Advogados do 
Brasit, a Conferência Nacional dos Bispos, Os Partidos 
!lolíticos-, a mocidade, a juventude; os operários, a Câ
mara, as Assembléias Legislativas, as Câmaras Munici
pais- enfiin, todo mundo~ a favor das eleições diretas, 
inclusiV"e o _Presidente da República estamos espeTando 
por qUe? Não hâ mais nada contra as eleições direias. 
Todo mundo está a favor. Será que estamos esperando 
uma luz_ que desça do Além, juntamente com uma voz 
tonitruante para dizer que estão restabelecidas as 
eleições diretas para Presidente da República no Brasil? 
Então, ficaremos convencidos de que as eleições diretas 
estão restabelecidas. Ou estaria o Senhor Presidente da 
República com medo de colocar em teste seu coração, 
seu coração atravessado por tantas pontes de safenas, 
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não estando ainda capacitado fisicamente para receber o 
impacto ôas emoções incontidas de alegria que viriam 
das praças públicas, das ruas, do cântico do povo, que 
certamente irja atingir o cerne da alma irrequiciüi do Pre
sidente da República? Todos nós sabemos que Sua Exce
lência é um temperamental, é um homem sensível, tão 
sensível quanto a corda prima de um violino e poderia, 
então, arrebentar de alegria seu coração. 

Realmente, a ansiedade pelas eleições diretas estâ tão 
forte _dentro_ do c.oração do povo que, acho, já contami
nou também o coração do Presidente da República. Sua 
Excelência está é com medo de suportar a alegria que irá 
explodir dentro do seu próprio coração. 

Por que, Sr. Presidente? Porque todos sabemos que o 
processo democrático brasileiro já estâ plenamente ama
durecido. São 20 anos de angústia, de trabalho, de expec
tativa, de desejo, de espera e de ansiedade. Essa espe
rança tem de ser satisfeita agora, porque é chegada a ho
ra. Não ê antes nem depois. O Presidente tem que se con
vencer daquela frase do nosso poeta popular~- "Quem 
sabe faz a hora, não espera acontecer". Está na hora de o 
Presidente da República fazer o momento histórico do 
Brasil, da sua carreira política. 

E a históría política, não do Brasil mas da América 
Latina, estã Aniêrica Latina solrida; espoliada, com suas 
veiaS ãbertas a derramar seu sangue e a linfa do seu tra
balho e do seu suor, está a apontar, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ao Presidente da República, ao Presidente Fi~ 
gueiredo, o patamar onde sobem e se assentam os gran
des homens que passam a olhar acima do horizonte, 
aqueles homens que passam a merecer a admiração do 
seu povo, quer como Uderes, quer como her6is, quer 
como estadistas, e até como -santos. 

Não acredito que o Senhor Presidente da República 
tenha propensão a ser santo, mas certamente Sua Exce
lência ainda não entrou para a história. O Senhor Presi
dente da República está a um degrau do patamar da His
tória, e se tiver paciência e inteligência suficientes, que 
sei tê: las, e se souber também ter a coragem necessária, 
Sua Excelência subirá esse degrau, e entrará para as pá
ginas da História do Brasil. E o povo cantarã seu nome, 
pela sua benemerência e pelo desprendimento que teve 
de suas ambições pessoais. Seu nome, acredito, ultrapas
sará as fronteíras de nossa Pátria e Sua Excelência será 
um cidadão do Mundo e não mais apenaS um efêmero 
Presidente da República entre os muitos que passaram 
nestes dois decênios de nossa História e que, em pouco 
tempo, terão seus nomes registrados sem adjetivos, ape
nas como citação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Argentina é o exem
plo mais pró:rcimo a ser seguido pelo Presidente Figueire~ 
do. Não há o que temer, o povo espera ansioso esse au
gusto momento. Quando o Presidente Figueiredo pro~ 
clamar publicamente que é favorável e vai mandar para 
o Congresso Nacional a mensagem pedindo o restabele~ 
cimento das eleições di retas para o Presidente que haverá 
de substituí-lo, esse seu gesto será como um brado reno
vado de; "Independência ou Morte", só que Sua Excelê:n~ 
cia não estará mais bradandQ. "l_ndependência ou Mor
te", para dizer que estamos novamente separados de 
Portugal, mas Sr. Presidente e Srs. Senadores, o General 
Figueiredo estará bradando a nossa definitiva separação 
das ditaduras e dos regimes de exceção. 

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

-o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
seguinte dist:urso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vem de ser realizado em Santa Catarina, na apra~rvel 
e acolhedora cidade de Camboriú, o XII Congresso Bra
sileiro de Biblioteconomia e Documentação, sob os 
auspícios da Federação Brasileira de Biblioteconomia e 
Documentação e da Associação Catarinense de Bibliote
cários. 
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Tendo comparecido ao referido_conclave, inclusive 
proferindo palestra, senti, pela seriedade e capacidade 
demonstrada por seus organizadores e participantes, a 
importância do encontro para o debate dos problemas 
do setor e, particularmente, da profissão do Bibliote
cário. 

O Estado de Santa Catarínã.- escolhido como sede 
do conclave- mercê da opulência de sua formação his
tóriCa_e das característicaS múltiplas de aspectos da ativi
dade empreendedora de sua gente, constitui expressão 
marcante da nacionalidade brasileira, reafirmando-lhe 
os seus mais lídimos valores, nos campos econôtriico, so
cial, cultural e poHtico. 

Relembro, na formação_ da paisagem demográfica da
quela porção meridional do País, vindos de São Vicente 
e de São Paulo, a ação pioneira de paulistas e vicentinos, 
que assentaram um início de civiliZação, uma nação de 
grandes marinheiros no litoral catarinense, que, de tão 
belo, levou Saint~Hilaire, deslumbra_do, a afirmar::. "nada 
mais lindo que os arredores de Santa Catarina". 

DestaQo a imigração alemã para SãO -Pedro de Alcân
tara e as dos sardas-italianos tijucas, primeiro. Depois, 
uns e outros, para Blumenau, Joinvi!le e Brusque - e 
para as bandas de Tubarão e Urussanga. 

E mais: os libaneses e os gregos, os poloneses e os rus
sos, os irlandeses, belgas e japoneses, amalgamando com 
os ilhéus portugueses e os brasileiros de São Paulo, com 
a expulsão dos carijós, uma ri ova gente, uma nova civili
zação. 

Estado jovem, vejo em suas primeiras décadas neste 
século, uma civilização essencialmente agrfc_ola e o co
meço das atividades industriais no Vale do Itajaí e Blu
menau e o surgimento, apôs a I Grande Gu~rra, da in
dústria Têxtil e de alimentos. Contemplo, enfim, nos 
nossos dias, linhas nobres de têxteis, metalurgia, mecâni
ca, eletrictdade e eletrônica; Papel e papelão, o alçar võo, 
também, na aviação civil- regional e brasileira, a um só 
tempo. 

Acodem-me, no Oeste, lindeiro da Argentina, as ri~
bamceiras do Peperi-Açu; ressurgem no Sul, as barran
cas do Uruguai e do Canoas, do Pelo tas e do Rio das 
Contas. Acorre-me, sobretudo, caracterizar-se seu terri
tório por distribuir-se harmonicamente, a população, em 
m!crorregiões onde a_vultam cidades-pólo, o _que deveria, 
aliás, constituir modelo brasileiro de ocupação espacial. 

Em todo esse terreno é Santa Catarina plural em sua 
atividade, reunindo à tradição agro-pastoril, as grandes 
forjas industriais, _e ao carvão mírieral de suas entranhas 
uma hortifruticultura de competitividade internacional. 
Tudo isso faz encher, fundamentalmente, de orgulho na~ 
cional e merecer aquele Estado não só admiração e res
peito, como também maior participação naS decisões na~ 
danais. 

Lembro, a propósito, a figura de Anita Garibaldi, he
roína de dois mundos, ou noutro plano, o heróicQ "Regi
mento de Unha", peitilhos cor de folhas, nascente crista
lina do carinhoso apelidQ, "bãrriga verde", que- bãtTza 
gloriosamente este povo. 

Não pretendo olvidar a contribuição polítiCa inais re
cente: Hercílio Luz, Jorge Lacerda, Edmundo da Luz 
Pinto, Laura MUller, Nereu Ramos e Irineu Bornhau
sen, pai de nosso atuante colega Senador Jorge Bornhau
sen, para referir-me apenas a alguns, entre muitos, que a 
providência tem sob seu pálio. Tampouco desejo relevar 
a contribuição de seus valores artístico~Cultuiais e ·a (aÇo_ 
homenageando Victor Meirelles, Luis Delfina e o grande 
Cruz e Souza. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Permiti-ine essas observações sobre a gente e o Estado 

de Santa Catarina pela constatação de que o auspiciõso 
ambiente fez desabrochar observações relativas ao senti~ 
do social e cultural da profissão de Bibliotecãl'io, de par 
com a sua função pedagógica e administrativa, a qUal, 
por isso mesmo, tem muito a ver com a natureza da ação 
política. 
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De fato, __ o oficio do Bibliotecário _e a missão do políti
co convergem ambos para o interesse da comunidade, 
para o interesse púbHco, no exercício de seus misteres, na 
plenitude de suas vocações. 

A biblioteconomia tri:utscende, no- seu significado 
maior, a sua defiriiÇão de saber técriico que se ocupa do 
estudo teórico e prático da organização, administração, 
classificação e utilização do acervo bibliográfico. 
__ A razão de ser da Biblioteconomia, e, portanto, do seu 
Principal protagonista, o Bibliotecário, vincula-se a uma 
atividade pedagógico--social, de difusão de conhecimen
tos, de informações, de artes e humanidades em geral. 

O Bibliotecário vem a: ser não apenas o pi'incipal-cola
bwador do homem dê cíência, dos pesquisadores, dos 
iiltelectuais, dos estudantes, dos artistas: é graças a sua 
Proficua atividade-que o leitor, todo aquele que espontâ
neamente busca o universo do livro, tem acesso ao imen
so tesouro das mais variadas formas de expressão da in
teligêncta e da _Sen~ibilidade hum-ana. 

Não dat<~ deste século, ou_ da centúria passada •. a im~ 
portante funçãO.sÕcial do BibÜotecário. O seu perfil pro
fissional Parece delinear-se com gradativa nitidez a partir 
do Renascimento, pouco antes que surgisse alada, envol
vente, onímoda, aquela realidade_.que na sugestiva metá

fõf.a de Marshall Mcluhan foi deriominada de "a galáxia 
de Gutemberg". 

Corh efeito, a- inverição da tipografia darâ en·Sejõ= a 
uma vasta mutação de formas psicossodais de existência 
e condiCionará Iarg<iinenfé m-~úüis outras inoviç9es tec
nológicas. O novo meio de comunicação torna-se o gran
de instrumento de partida de Uma civilização vigorosa e 
-original. 

A darmos crédito às su&estivas ifnagens de Macluhan, 
é a partir de então que se cria a realidade do público, que 
se estrutura como realidade burocrático-jurídica~política 
o Estado, que se desenvolve a consciência individual, que 
surgem na plena auto-consciência as--riilções, crescente
mente ciosas -de sua identidade, das _suas-peculiaridades, 
das suas fronteiras, da sua autonomia, dos seus valores 
nacionais. 

A razão de ser dessa transmutação, segundo o autor 
canadense, residia em que a partir de então os livros co
meçavam a surgir em Unguas dantes apenas falada e ja
mais escritas. Com a língua escrita foi-se adquirindo, no 
âmbito dos povos, a paulatina consciência da sua identi
dade e dos seus valores. 

A nossa civilizaçõa, com efeito, não teria existido sem 
a profunda revolução intelectual e social produzida a 
partir da invenção da te_cnologia tipográfica. 

O livro impresso, é bem de ver, vinha favorecer o 
aprendizado individual, vinha propiciar a introspecção, 
o ensimesmamento, a reflexão demorada a partir de um 
recolhimento cbez soi, a meditação silenciosa e facunda 
-essa base poderosíssima para inumeráveis criações no 
catiipo da arte literária, para especUlações no âmbíto das 
técnicas e das ciênCíãS, para fermentações na sementeira 
das idéias sócio-políticas. Pode-se dizer, paradoxalmen
te, que o individualism-o silenciosamente cultivado _pela 

-leitura semeará ·os- niovimentds ruidosos das multidões. 
Nessa ordem d~ idéias, cumpre observar que a sacie~ 

dade democrática é filha do livro. Noutr_as_ palavras: a 
imensa e multiform_e revolução política que se espraiÔu a 
partir do século XVIH teve como detonador a difusão de 
idéias encerradas_ no bojo dos livros. 

O livro difundido, vulgarizado, posto ao alcan~ de to
dos como o saber das universidades tornado accessível a 
todas as inteligências. O saber autônomo e portátil, que 
qualquer um pode utilizar, suscitando a imaginação cria
dora, o raciocínio. o Qebate interior._" 

O livro passou então a ser informação, repertório de 
co-nhecimentos, exposição doutrinária, retrato das pai~ 
xões humanas, criação estética, forma de extroversão de 
experiências existerites. 

Por isso, s_e_ é certo que sem ciências, sem técnicas, não 
podertam subsistir materialmente sociedades cada vez 
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mais complexas, com crescente_densidade populacional, 
ê igualmente indiscutível que sem o Bibliotecário não ha
yeria' prqgresso tios cOilhecimentos possibilitados pela 
mass_a_de informações emergentes a partir da "Explosão 
Bib!iográficaf"'. -

A Biblioteconomia possibilitou o ordenamento do 
caos que inevitavelmente adviria com o extraordinário 
acervo de publicações surgidas em todos os quadrantes 
da terra -- organizando-o, classificando-o, e adminis
trando inteligentemente a sua conservação e utilização. 

O BibliotecáriO j)asso_u à ser o guia, o intérprete, nessa 
Selva sehaggia, nessa Babel Bibliográfica, proporcio
nando economia de esforço mental, mediante a precisão, 
o repertório de informações, a análise técnica, a catalo
gação minuciosa e exata. 

Eis que desaguamos na nossa ~poca, forjada em gran
de parte pela difusão de idéias e de concepções de vida 
propiciada por livros, 

Nesse mundo surgido de profundas transformações, e · 
ainda em fr<J.nco processo de mutação, mais do que nun
ca- ao contrário de que se chegou a pensar- se afirma 
a vitalidade do livro. 

Não é de se crer que o livro venha a ser substituído, ou 
_totalmente_ eclipsado, no futuro, pela fita magnétíca, 
pelo cartão perfurado a que o leitor teria acesso por meio 
d,_<2_.terminal do computador - consoante previsões de 
autores que se dedicam ao estudo do advento da socieda-
de informatizada. . 

Em verdade, são magníficos os recursos da tecnologia 
eletrõnica e bem podemos supor a sua expansão, sua am
pfa utilização no futuro próximo. Estou convencido de 
que a informática, com o seu prodigioso elenco de utili
dades, é uma das mais extraordinárias criações da mente 
humana, geradora de uma transformação tão significati
va quanto foi a Revolução Industrial. 

É certo igualmente que a tecnologia do século XX 
abarca e aUmenta toda uma gama de conhecimentos hu
manos, tanto as ciênc-ias físicas quanto as humanidades. 

COntudo, é -de se notar que o livro- e, por extensão, a 
biblioteca - não contém apenas informação, não se li
mita a um saber quantificável ou mensUrável. São nume
rosíssimos os setores da razão humana, insuscetíveis de 
mensuração ou quantificação; muitos são os domínios 
do espírito do homem irredutíveis, em última análise, a 
mera configuração de um dado. 

Há um "campo pragmático" específico da técnica, que 
não se p_ode extrapolar para todo e qualquer quadrante 
do universo moral e psicológico do homem. 

De mais a mais, a versatilidade, a autonomia, a per
manente disponibilidade do livro, a imensa gama dos 
seus possíveis conteúdos, tornam-no insubstituível por 
qualquer produto da computação cibernética. 

Não creio que aquele_ "Admirável Mundo Novo" de 
A ldous H uxley, venha a existir em detrimento da pleni
tude do espírito humano- como ocorria caso passásse
mos a viver sob a égide do número, de realidades abstra
tas, meramente técnicas-, sem conexão vital com as mais 
profundas aspirações hu~anas. 

·Ainda há pouco, Daniel Boorstin, Díretorda Bibliote
ca do Congresso dos Estado Unidos, lembrava que assim 
como o telefone não extinguiu o serviço postal, assim 
com a TV não aboliu o rádio nem os jornais, não há 
como supor que a informática venha a tornar obsoletos 
ou inúteis os livros. Pelo contrário, deve--se estimar que a 
informática venha a ser valioso instrumento de apoio da 
Biblioteconomia e Documentação. Ela -a informática 
-deve-se converter, cada vez mais, em recurso ancilar 
do desenvolvimento dessas afividades. 

É preciSo lembrar que há fronteiras para as técnicas, 
por mais que ã técnica seja uma glória do homem, por 
mais q_l!~ ~eja uma alta conquista fundada num direito da 
inteligência, por mais que constitua num nobre atributo 
da condição humana. Ultrapassadas as fronteirãs da téc-
nica, ter-se-ão transpostos também os limites da razão. 
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A característica~mór, o denominador comum, desse 
imenso painel de mutações Sociais, económicas, políticas 
e culturais, é, sem dúvida, o cOJiheêi.ffiCnto;- m:iis precisa~ 
mente as tecnologias do conhecimento, que nas últimas 
décadas se transformaram no capital principal, no reCur
so decisivo do desenvolvimento das mais variadas ativi
dades humanas. 

Por isso mesmo, é a nossa época -mais do que qual
quer outra da história da humanidade, uma era pletórica 
de conhecimento, de difusão em massa de informações, 
abrungendo todos os campos da ativídade humana - a 
é-poca da educação aberta e permanente, onde ê sempre 
buscada uma reciclagem, uma atualização incessartte dos 
saberes, em qualquer faixa etária. 

No que concerne especificamente ao nosso País, força 
é lembrar que o problema cresce de vulto porque a edu
cação é fator decisivo para o desenvolvimento nacional 
-e é sabido que apesar de todo o esforço realizado nas 
últimas décadas, as carências no setor ainda são bastante 
significativas. 

Foram as sociedades industriais mais amadurecidas 
que perceberam mais prontamente a indiscutível corre
lação positiva entre a eaucaçâo, o crescimento da econo-
mia e o desenvolvim-ento sOCial. - -- -

Dadas essas premissas, vemos claramente a inlportân
cia vital de instituições como a escola, a universid3.de_e a 
biblioteca. 

A educação em larga escala, a informação onímoda 
accessível a todos, o conhecimento de toda casta toà~an
do possível a quantos o busquem - todos esses compo
nentes da educação aberta e permanente passam eviden
temente pela biblioteca. 

"Um País se constrói" OOm livros e homens"- costu
mava dizer Monteiro Lobato, ele mesmo uma fonte pe
rene de inspiração cívica, admirável escritor, editor e em~
presãrio que fez o Brasil sua preocupação permanente. 

Com livros, porque mais do que nunca precisamos 
tornar accessível a milhões e milhões de brasileiros o ma
ravilhoso e multifário universo do conhecimento, e atra
vés deles a comunidade teria sempre viva, preservada e 
incólume, a memória nacional, esse componente funda
mental para a consciência histórica de uma nação. 

Com livros e com horriCns, porque é cOm homens que -
se constróí- um País como o nosso, com homens públicos 
imbuídos da maís viva consciência de nacionalidadi::, do-_ 
tados do mais intenso sentimento cívicõ, imp·regnáCoS 
do mais profundo senso d-e brasílidade. -

O devotamento integral dos homens públicos à causa 
nacional deve ser o fermento de uma ampla transfor
mação do nosso Pais. Homens públicos cientes e cons
cientes da realidade nacional, políticos debruçadoS, com 
dedicação-integral e exclusiva, sobre os superiores liite
resses da nação. 

Necessitamos, cada vez mais, de homens com o mais 
lúcido descortino dos verdadeiros problemas nacionãis, 
homens capazes- para lembrar aqui a bela imagem de 
Salvador Madariaga a propósito di:: Ortega Y G-asset
homens capazes de recrutar cidadãos conscientes da sua 
pátria "con sólo mirarias". 

Somos um Pais jovem. Temos ainda um __largo cami
nho a percorrer e, portanto, temos ainda diante de nós 
experiências sem conta a serem vividas, obstáculos os 
mais diversos a serem superados. 

Em oporturiidade recente, observava que o Brasil está 
vivendo, paradoxalmente, uma das maiores criSeS da sua 
história e~ ao mesirio--teriipO,-um dos mais fecundos e 
criativos momentos da trajetória nacional, na medida em
que temos to-da a sociedade mobilizada, debatendo coti
dianamente sob as mais variadas formas, a sua realidade, 
o seu destino, num clima de participação intenso, abso
lutamente essencial à vida de uma nação. 

Por tudo isso, como afirmei no in-ício de minhas pala
vras. existe uma íntima conexão entre Bibliotecários e 
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Políticos, daí porque_ devem caminhar lado a lado, 
olhando juntos na mesma direçào. 

V ma comunidade, com se sabe, é formada por funções 
que se completam; a premência de satisfação das necessi
dades é que leVa os homens a se reunirem e a se realiza
rem. E pela identificação das oportunidade ou pela díVi
na distribuição dos talentos, são, a partir da vocação de 
cada um, adotados os encargos que trarão o bem-estar 
de todos. 

b necessário, então, fazer retornar a ênfase sobre uma 
verdade que vai sendo esquecida, quando o tempo corrói 
o limo das palavras e o sentido da expressão "político". 

Assim, essa visào importa em conferir significado-am
plo, na C()rreta acepção em que a empregavam os gregos, 

_à palavra "político" e de redistribui-lo, abrangente sobre 
todos os cidadãos, de tornar a estes capazes da delibe
ração- vitalizando os partidos., os gl'upos de interesse e 
uma opinião públíca--CoerCnte, racional. 

Permiti, então, que me detenha na misSão polítíca- do 
Bibliotecário: a de possibilitar a formação das mentes, a 
qualificação do diálogo", -a depUração dos interesses, e 
pela disseminação dos dados culturais, ensejar que seja a 
democracia, enfim, efetiva e verdadeiramente partilhada. 

Isso~ por sua vez, faz necessário, como corolário lógi-
co, deva ser a cultura expandida não como um fim em si, 

_e nã.o só para ampliação das oportunidades dos indiví
duos, mas para que todos tenham capacidade de discutir 
e deliberar sobre os assuntos públicos. 

Daí decorre não haver qualquer elitismo, portanto, no 
esforço pela ampliação da cultura; ao contrário, está no 
cerne do próprio intento democrãtico a- disseminação do 
conhecimento, o estímulO à discussão crítica, para que os 
problemas do Estado, amplamente debatidos, possam 
encontrar a melhor solução, e para que sejam livres os 
canais onde possam desaguar os interesses e as aspi
rações comuns. 

A democratlzação da cultura, ao lado, é certo, da pró
pria técnica, levou à transfofrliicãO da vocação indivi
dual do Bibliotecário em missão profissional; à passa
gem de uma ocupação espontânea em ofício reclamado 
pela comunidade. 

t! nesse diapasão cultural e politico, que chamo, mais 
umà vez, a atenção para o sentido paralelo do ofício do 
Bibliotecário e da missão do Político, que convergem 
-para um objetivo comum de superlativo alcance social. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
As obser-Vações que acabo de fazer a propósito da rea

lização do XII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia 
e Documentação têm o objetivo de registrar, nesta Casa, 
a relevância do ofício do Bibliotecário e de contribuir 
com alguns subsidias para robustecer a consciência do · 
papel dessa importante profissão e de_chamar a atenção 
para a transcendência de sua atividade, inclusive para a 
construção de uma verdadeira sociedade democrática. 

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

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

O SR. LOURIVALBAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)_.;.. Si. Preside-nte, SI-s. SeiiaCfo~ 
res: 

Registro, com justificada satisfação, nos limites deste_ 
conciSo pronunciamento, o cinqUentenário de -uma em
presa que surgiu em São PaUlo como uma sociedade 
anônima, a 4 de novembro de 1933, corri a finalidade bá
sica de pcomover a integração nacional e o desenvolvi~ 
mento econômiCo-Social de todas as regiões brasileiras, 
através do encurtamento das distâncias e do transporte 
de passageiros e cargas aerotransportadas. 

Refiro-me à V ASP, orgulho de São Paulo e do Brasil, 
que, no decorrer de so anoS de--ininterrupto funcioOa~ 
menta, atingiu os maís illtos níveís ái deSemperih() ope-
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racional, técnico e administrativo, situando-se entre as 
melhores empresas de transporte aéreo do mundo, pelos 
exceleriieS padrões interriacionais dos serviços que vem 
prestando, em termos de eficiência, segurança e qualida
de. 

Evidentemente~ essa invejável posição deve ser, pri
mordialmente, creditada à excepcional categoria têcnico
profissional, ao senso de responsabilidade e à excelência 
dos recursos humanos da empresa., ou seja, a totalidade 
dos seus abnegados funcionários. 

Seria impossível enumerar todos os dirigentes, coman~ 
dantes, comissários, técnicos, funcionãrios administrati
vos e servidores que contribuíram para consolidar, ex
pandir e aprimorar a V ASP, desde o seu advento, -
quando a empresa nasceu, em 1933, pela decisão de 72 
corajosos empresários, Com o capital de 400 contos de 
réis, e começou a operar com dois aviões Monospar, de 
fabricação inglesa, para três passageiros cada um, fazen
do as linhas de Rio Preto, com escala em São Carlos, ·e 
para Uberaba, (Minas Gerais), com escala em Ribeirão 
Preto. 

Com essas duas linhas pioneiras, tiveram início as ope
rações regulares dessa admirável companhia aérea pau
lista, devidamente autorizada a funcionar pelo Decreto 
Federal n9 24.070, de 31 de março de 1934, promulgado 
pelo Presidente Getúlio Vargas, sendo então Ministro da 
Viação e -Obras Públicas, José Américo de Almeida. 

Os 72 acionis(asTundadores da V ASP eram todos per
-sonalidades de relevo no mundo financeiro e social de 
São Paulo, naquela época, banqueiros, industriais e polí-
ticos. -

Atualmente, a V ASP trafega com 29 aviões, e apresen
ta uma complexa estrutura técnico-operativa que assegu
ra a mais ampla, eficiente e segura prestação de serviços. 

c Seus recursos humanos se integram nessa estrutura, 
com um expressivo quadro de pessoal constitufdo por 
8.700 empregaaos, rigorosamente treinados e bem sele
cionados. 

Cerca de _32 cidades brasileiras são,-hoje, atendidas, 
com uma média semanal de I milhão de quilômetros 
voados, correspondentes a I mil600 horas de vôo, trans
portando 84 mil passageiros em 1 mil e 400 etapas. 

No primeiro semestre deste!- ano, a VASP colocou-se 
em piimeiro lugar no transporte de cargas, com 40 mil 
toneladas quilômetro, seguida pela VARIG/CRUZEI
RO-e TRANSBRASIL. Seu faturamento mensal é da or
dem de Cr$ 13 bilhões. De 1933 até agora, a V ASP trans
portou 46,6 milhões de passageiros por todo o País. Os 
aviões de passageiros da VASP (Boeings 737, 727 e Air
bus) correspond~m a 32 por cento da frota nacional em 
operação _doméstica; possui, também, duas aeronaves 
cargueiras, representando cerca de 20 por cento do glo
bal em operação d_oméstica. 

As mais modernas aeronaves da V ASP, os .. Airbus A 
300", com uma tripulaç-ão de 14 pessoas, têm capacidade 
para transportar 240 passageiros e cerca de 30 toneladas 
de cargas (desde automóveis até pequena encomendas). 

No momento, a frota atual da VASP, operando em to~ 
das as capitais brasileiras,- com ex cessão de. Boa Vista, 
no Território de Roraima, - é constituída de 20 
\3oeingsf737; 06 Boeings 727; e 03 Airbus - A/300. 

Ainda no corrente ano de 1983, a VASP começarã a 
voar para os Estados Unidos, na segunda quinzena de 
dezembro vindouro. Com essa primeira viagem ·~char
ter" para a Cidade de Orlando, na Flórida, a Viação 
Aérea São Paulo (V AS~) expandirá sua atuação no mer
cado internacional - segundo declarações à imprensa 
do ilustre Presidente da empresa, Antônio Angarita Sil
va, que revelou, ainda, os entendimentos mantidos com 
a Scandinavian Airlines Systemas (SAS), para operações 
'Y_et leasing_, que po~sibilitarão à VASP transportar pas
sageiros para Montevidéu e Santiago, passageiros da 
SAS procedentes da Europa. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 
Na qualidade de antigo e assíduo cliente da VASP, à 

semelhança do que ocorre com a quase totalidade dos 
Senhores Senadores e Deputados, faço questão _de 
associar-me às alegrias da dedicada, eficiente,_ digria e 
grande família Vaspeana. A todos os que a integram, de
sejo enviar as minhas felicítações pdo transcurso do cin
qUentenário -de uma empresa que vem prestando, ao 
povo brasileiro, os melhores e mais assinalados serviços. 
Congratulo-me, de maneira especial, com o eminente 
Presidente da VASP, Antônio Angarita da Silva; com--o 
eficiente Gerente da empresa em Brasília, Onofre Ama
do Servo, e o Assistente Fernando Abr.eu; com o Gerente 
em Aracaju, Moacyr VH!a Real. 

Devo, neste momento, enfatizar a gentiliza, cordiali
dade _e_ competência da dedicada equipe dos servidores 
da V ASP, nas agências de "BrllsHia e de Aracaju, que co
nheço de perto, pelo atencioso tratamento que dispen
sam a todos quantos se ut[\izam dos serviços da empresa. 

Finalizando, solicito_ a incorporação, ao texto deste 
pronunciamento, das Mensagens anexas, de felicitações 
dirigidas à VASP, pelo seu magnífico desempenho, -du~ 
rante meio século de profícua- eiistêíícia. _·sao- docU.me·n
tos dignos de reflexão, porque traduzein um autêntico 
julgamento, formulado pelas autoridades aeronáuticas, 
presidentes de entidades vinculadas aó turism-o e hotela
ria, e associações de classe que mariífestam, com os seus 
aplausos, o entusiamo e a confhmça de todos, no futuro 
da VASP. 

Eram estas as consíderaçõ_es que desejava fazer. (Mui
to Bem! Palmas.) 

Documento a que se refere o Sr. Senador Lourival 
Baptista, em seu discurso: 

Mensagem do Secretário dos Transportes 

"Meus cumprimentos à toda família vaspeana pelo 
cinquentenário da VASP que comemoramos cOm-grande 
satisfação. 

Somente através de um trabalho sêrio, árduo e patrió
tico, desenvolvidQ por seus abnegados funcionários, foi 
possível à empresa atingir alto_ grau de desempenho, ocu
pando posição invejável em todo o mundo. -

As renovações e ampliações que vêm se processando 
na poHtica operacional da VASP, com um serviço de pa
drão internacional e!Cvou o nome da companhia 
colocando-se entre as melhores. Parabéns à V ASP -
gloriosa empresa pauUsta -orgulho de todos nõs." 

Horácio Hartiz Secretário dos Transportes do Estado 
de São Paulo_. 

Fala o presidente 

"Em todo o Brasil, a 4 de novembro se estará come
morando o cinqUentenário da V ASP: onde houver uma 
agência, uma loja, um simples balcão ou mesmo na pista 
de qualquer aeroporto ou a bordo de um avião! 

Com muita simplicidade e até austeridade, pois o mo
mento nacional assim o requ·er, haverá júbilo por esta 
data tão importante, em cada coração vaspeano. E nós, 
que há tão pouco convivemos com voçês, muito temos 
aprendido. 

Reconhecemos a grandiosiôade deSsa empresa, que 
por vocação e na sua prátiCa iiiterliga todo o Brasil. Re
conhecemos a. operosidade e a capacidade profissional 
de seus funcionários. Reconhecemos a qualidade e a se
gurança dos seus serviços prestados a milhões de 
usuários. 

Mas reconhecemos também a complexidade de admi~ 
nistrar uma empresa como a VASP. As dificuldades são 
muitas, mas com um estilo novo de administrar, tenta~ 
mos envolver todos vocês na busca de soluções. Foram 
meses difícieis, de incertezas e cobranças. 

Mas nesta data tão importante, já podemos falar de_ 
fatos mais promissores. A empresa está se recuperando 

gradualmente. Temos o compromisso de equilibrar defi
nitiVamente até o final de 1984. os aspectos económicos
financeiros da empresa com medidas adm-ínistratiVas 
corretas. Sei que teremos sucesso. Nós e a V ASP juntos. 
Pois _um fato já aprendi. Ser vaspeano é ser substantivo e 

_nà~. ~djetivo". 
Antônio Angarita _da__Silv<! 

Mensagens 

Se por um lado a VASP é importãnte para os_ seus fun
cionários, passageir-os e us-Uãrios de -Cargas, por outro 
Jad_o ela tem um universo de relacionamento muito gran
de onde estão incluídas autoridades aeronáuticas, presi
dentes de enttdades ligadas ao turismo e hotelaria, além 
de associação de classe que cOngregam os interesses de 
centenas de vaspeanos. 

O NV procurou ouvir alguns do_s s_egmentos com os 
quais a empresa .está direta ou indiretainente relacionada 
ao completar o seu cinqüentenário, inclusive-um órgão 
interqacional - a _lATA, International Air Transport 
Assodaiion, graç!ls_ aos esforços da nossa área de vendas 
Internacionais. -- -- · 

A mensagem dos presidentes dessas_ enti~ades está 
transcrita a seguir, representando um importante regis
tro na passagem <;los 50 anos. 

- "'Embora a maioria de nós tenhamos crescidos na era 
d_()S aeronaves, a aviação internaciOnal ainda representa 
uma palpitante saga a medida que novas empresas e no
vos modelos de aviões continuam a fazer suas estréias em 
pista ao redor do mundo. De fato, a emergência de novas 
empresas _é indício de que_ as forQ)as de viajar evoluem e 
as ~portu~idad~S· existem. Ao mesmo tempo, empresas 
com passado glorioso desaparecem, caindo ao impacto 
das mudanças econômicas e do novo ambiente onde se 
dão os negócíos. Isto torna os 50 anos de uma emPresa 
aérea uma realização muito signifiCativa jUntando-a à

quele grupo exclusivo de pioneiros cujas raíz.es se encon
tram nos primeiros dias da aviação. 

A V ASP pode se sentir muito orgulhosa desta reali
zação. Naturalmente, a ocasião ainda é mais especial 
para mim. pe1ã V ASP ser valorosa empresa - merribro 
da lATA. 

Isto significa que o reconhecimento de vosso cinqÜerl
tenáfio está próximo, não somente no Brasil, mas por 
toda a comunidade internacional da aviação, onde- a 
VASP estabeleceu uma reputação excepcional. 

Estou certo de que o que foi obtido durante os últimos 
50 anos é- a base pam um futuro brilhante e promissor. 

V()ssa frota 01odêrna, a avançada tecnologia, e acima 
de tudo. a dedicação de vossos 9 mil funcionários, são os 
fundamentos deste futuro e eu envio nossas mais sinceras 
congratulações na celebracão deste aniversário muito es
pecial". 

Sr. Knut. Hammarskjold, Diretor-Geral da lATA. 
''O desenvolvimento do ramo hoteleiro _e_ similares 

telaciona~se, ínHma e díretamente, com todos os siste
mas de transportes de passageiros, notadamente o avião 
que é o mais Seguro, o mais moderno, o mais rãpido e o 
ma_is efi_~iente de _todOS. O turismo mundial seria pi-atica~ 
mente inviãvel, não fora a grande mobilidade do avião e 
a rapldei' cOm que ele percorre, effi poucas horas, todos 
os Quadrantes da terra. QUanto ao Brasil, é só olhar para 
a enormid<i.de do seu território, para verificar-se a !teces: 
St~ade do avião nosi_stel1_la de transporte de cargas e pas
sageiros. 

A VASP foi criada para preencher õS Pontos essenciais 
da carta-patente do Padre Gusmão: transportar passa
gêiros, cai-gas e correspondências a grandes distâncias, 
para -acelerar o progresso dos povos. 

O -passado da Viação Aére<j. no País forma um dos 
capítulos mais emocionantes da história, desde Bartolo
meu Lourenço de Gusmão, desde Augusto Severo, antes 
de Santos Dumont, desde os vôos pioneiros de Edu Cha-
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ves, Anésia Pinheiro Machado, Ada Rogato e João Ri~ 
beiro de Barros. 

Em nosso Estado coube à Força Pública, hoje Polícia 
Militar, talve~. a_ fundação da primeira escOla de 
aviação, em_ !913. 

No dia 7_dejaneiro de 1910, o engenheiro francês De
motric Sansoud de L-avoud, empreendeu, em Osasco, o 
prirr1:eiro vôo realizado na América do Sul, em avião por 
ele projetado e construídO, em três meses, nas oficinas do 
Liceu de Artes e _Qfício_s de_ São Paulo. 

Não podem-os esquecer, nesta modesta evocação, o 
significativo papel desempenhado pelo Correio Aéreo 
Nacional, num prodigioso esforço de aproximar e unir 
os pontos cardeais da nossa geografia. 

A VASP, como empresa privada, fundada em 4 de no
vembro de 1933, iniciou os seus vôos em 1934, quando 
várias companhias aéreas já operavam no país, contou, 
na sua primeira diretoria, com homens de valor de Heri
baldo Siciliano, Antonio Carlos Couto de Barros, José 
Mariano de Camargo Aranha e Fernando Guedes Gal
vão. A sua posse festiva deu-se aos 12 de novembro, ás 

_ 10 horas, no Campo de Marte, c_om o batismo dos dois 
primeiros aviões pelas senhoras Olívia Guedes Penteado 
e Antonieta Penteado da Silva Prado. 

Atê aqui o pasSado. Quanto ao futuro da VASJ>, ela 
começou no mesmo instante da sua fundação, pois a va~ 
lo rosa empresa nasceu com os olhos voltados para o fu
turo, como uma das mais belas e arrojadas iniciativas do 
audacioso gênio paulista. E se ela se apresenta, hoje, 
como empresa de magnífico porte, prestigiada pela segu
rança de suas aeronaves, pela competência de sua alta di
reção e pessoal de terra e bordo, isso se deve à sua pró
pria tradição, sempre conduzida, ela com elevado des
cortino e eminente espfrito público. 

Auxiliar valoroso do turismo interno, tem contribuí
do, a VASP, para o progresso da nossa rede hoteleira, 
para o desenvolvimento do País. Nós da hotelaria e simi
lares somos reconhecidos a essa colaboração. Assiril, não 
poderia faltar, nesta festa cihqílentenária da VASP, a pa~ 
lavra da nossa categoria, expressando a nossa gratidão e 
as nossas congratulações pelos magníficos serviços pres
tados por essa notável empresa aviatória, ao Estado de 
São Paulo e ao Brasil"' 

Waldemar Albien, Presidente do Sin-dicato de Hotéis e 

Simíla[es. 
"O turismo brasileiro, em decorrência de uma política 

agreSslVi, de5eriVofvldU em estie{ta colaboração com os 
órgã-o-s-est"aduailrde·turisnm;agelttes-de-viage-m: rede-ho
teleira e a imprescindível participação do sistema de 
transportes, transformou~se definitivamente em ativida
de ·estratégíca do desenvolvimento econômico. 
- Dentro desse quadro, não poderíamos deixar de desta

car o papel desempenh<~do pela VASP, nestes seus 50 
anos de existência. A clarividência e o descortino que 
esta empresa ãêrea tem demonstrado em sua partici
pação do esfoi'Çõ de expansãO do turismo vem trazendo 
inegáveís e irrlediatos benefícios ao incremento do setor 
no território naCiorial. A VASP, representada por sua di
retoda e Seu dedicado cOrpo-de (úncionái-ios, demo"nstra 
que o desenvolvimento do turismo não pode prescindir 
da aviação: Mais uma razão para formularmos votos de 
que a V ASP corisiga levar sUa eficiência e sua competên~ 
cia além-fronteiras. 

Recebam, com minhas felicitações pelo cinqüente~ 
nário, a reiteração de uma profunda ad_miração". 

Miguel Colasuono, Presidente da EMBRA TUR -
Empresa Brasileira de Turismo. 

.. Constitui um marco de capacitação e pertinãcia a 
sustentação de uma empresa ao longo de 50 anos, 
mantendo-se ínalte~;do O espírito de servir ao público e 
ao País com qualidade e eficiência. 

Neste sentido, a comemoração de 50 anos de ativida~ 
des da VASP- Viação Aérea São Pal).}o Sj A, ressalta-
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se por sua relevância dentro do sistema turístico nacio-ilàl 
e da história da aviaçlio _comercial brasileira. 

A ABAV- Associação Brasileira de Agências de Vja
gens - Conselho Nacional - com justos mOtivOS,
congratula-se com a V ASP por este fato de especial sig
nificado que caracteriza a crença de todos os brasileiros 
no potencial sócio-econôniico -do país e na consclentl
zação da necessidade nacional de c._ontar com uma 
aviação comercíal pujante e competitiva'~. 

Eduardo Vampré do Nascimento, Presidente em exercí
cio do Conselho Nacional da ABAV, 

A ACBV, honrada, congratula-se e une-se a V ASP em 
suas comemorações pela passagem do seu jubileu de ou
ro, e se posiciona em perfeita sintonia com os ans~i_o.s e 
realizações desta conceituada empresa. Orgulhamo-nos 
em saber da preocupação do dever a cumprir e a satiS
fação do dever cumprido. Parllbéns. V ASP nóS nOs orgu
lhamos de você". 

Diretoria da ACVB - Associação de C9missários de 
V ôo do Brasil. 

"A ATV Parabeniza a VASP pelos seus 50 anos." 
Diretoria da Associação dos Tripulantes da VASP. 
"Congratulações à família vaspeana pelo cinqiiente-

nãrio da fundação de sua conceituada empresa, são os 
votos sinceros do Sindicato Nacional dos Aeroviáríos". 

Rafael Puciarelli, vice-Presidente- Sindicato Nacio
nal dos Aeroviários. 

O SR. PRESIDENTE (Passos· Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Em 31 de dezembro de 1959, o Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, através do Decreto n'i' 47.570, 
criou o Parque Nacional do Araguaia. Situa-se a noroes
te do Estado de Goiás~ compreendido entre o extremg 
setentrional da Ilha do Bananal e o paralelo 10°5' de lati
tude sul, ocupando uma área de 562.312ha. 

A paisagem predominantemente é constituída de cam
pos de várzeas inundáveis, com cerrado e florestas gale
rias ao longo dos rios. Fitogeograficamente, o parque es--
tá na zona de transição- entre os cerrados e a floresta __ 
amazô_nica, permitindo excepcional reserva para a ri
quíssima fauna e flora tradicional entre a região amazó
nica e o planalto central brasileiro. 

Este é o último reduto das regiões limítrofes de Goiás 
e Mato Grosso, e representa uma reserva natural de ca
racterísticas sem paralelo no mundo. Ainda_ vivem n.;sta 
área 250_ espécies raTas ou em extinção de mamíferos, 
aves, répteis e peixes. A preservação deste fabuloso patri
mônio, que pertence à tod_a humanidade, foi motivo sufi
ciente para que o Presidente Juscelino criasse o Parque, e 
continua sendo para mantê-lo intacto. 

Desde a sua criação, o Parque recebeu a mínima 
atenção e recursos por parte das autoridades federais.~ 
Além dísso, vem sendo_ depredado com a invasão _de pes
cadores e caçadores clandestinos, e tem perdido faixas de 
terras para a utilização_ como pastagens após a queima 
da vegetação e plantação de gramíneas. 

Recentemente, o Governo Federal autorizou a cons_-_ 
trução de uma estrada que vai cortar ao meio o já agredi
do Parque Nacional do Araguaia, para favorecer a gru
pos econômicos instalados no Mato Grosso e no suJ do 
Pará. A consciência eCológíCa naCionã.l recebeu esta deci
são de forma estarrecida, e a população em geral está no 
mínimo preocupada com mais este ato de evidente agres
são ao meio a_mbiente e de desrespeito à própria legis
lação vigente sobre a proteção à natureza. 

Nesta oportunidade, quero expressar a minha indig
nação contra esta violentação prOgramada a esta área 
que se busca preservar há 23 anos, seguro de que estou 
sendo porta-voz de milhões de brasileiros interessados 
em garantir cOndições de vida ambiental saudáveis à 

nossa geração e às vindouras, bem como de numerosas 
enti.da.des que já se manifestaram contrariamente à cons
~iUJ.ição da estrada. 

Em primeiro lugar, o Governo Federal menosprezou o 
Decreto nQ 84.017, de 21 de setembro de 1979, que regu
lamenta a qUeStão dos pafq-ues nacionais. Em seu ã.rt: 24, 
O mencionado aecrefo é absolutamente claro quando es
tabelece que "é vedada a execução de obras que visem a 
construção de rodovias, teleféricos, ferrovias, barragens, 
aquedutos, oleodutos, linh;;~s de trasmissão ou outras, 
que não seja~!!_ de interesse do Parque Nacional". 

Ora, não .há necessidade de ser estudioso do assunto 
para concluir que a estrada é absolutamente contrária 
aos interessçs do Parque. A estrada exigirá a construção 
de barragens de até 6 (seis) metrOs de altura, e mesmo as
sim ficará submersa durante a metade do ano. Ressalte· 
se que esta longa barragem constituída pela rodovia pro
vocará a interrupção do fluxo hídrico. Este represamen
to dus águas internas da ilha provocará profundas alte
rações no ecossistema local cujas conseqüênCias podem 
levar altos gastos para tentar contornar os malefícios, 
dentro e fora do Parque. Não se deve afastar a possibili
dade de enchentes destruidoras para as populações ribei~ 
rinhas em fu-nçãO dos i_ongos aterroS. 

Por outro lado, ª estrada vai estimular a ação depre
dadora da caça e pesca, inclusive com apreensão de fi
lhotes. Além disso, certamente <!SSistiremos em breve a 
ocorrência de incêndios freqüentes e da poluição am
biental que vêm à reboque das rodovias. 

Por estas razões estã claro que a referida estrada é de· 
sastrosa para os interesses do Parque, portanto desres
peitando o citado Decreto no;~ 84.017. Estes m"esmos irgu. 
mentos enquadram a estrad;;~ na condição de ilegal com 
referência à Lei no;~ 6.938, de 31-8-81, a qual dispõe sobre 
a POlítica Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo 
a preservação, melhoria e recuperação da qualidade am
biental propícia à vida, visando assegurar, ii.o País, con
diÇões ao desenvolvimento sócio~econômico, aos interes
ses da segurança nacional e _à proteç8o da dignidade da 
vid~ hum~na, atendidos os seguintes princtpios: 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação 
de áreas representatíVas". 

Como se pode observar é exatamente o caso em ques
tão. 

Srs. Senadores, as implicações deste empreendimento 
nãQ param aí. O governo decide construir uma rodovia 
em região inundável de águas correntes,. ou seja, a estra
da terá que ser praticamente refeita todos Os anos. Basta 
olhar as condi_ções precárias existentes em estradas simi
lares no pantanal do Mato Grosso e na transamazônica. 
TUdo isto para atender determinados grupos económi
cos, localizados na margem mato-grossense do rio Ara~ 
guaia dentre os quais o frigorífico Atlas e as proprieda
des dO Sr. Renê Pompeu de Pina, Superintendente da 
SlJDECO. Ou-Seja, num momento de extrema-exigüida~ 
de de recursos, o Governo, através de despacho do Se
nhor Presidente da República, transfere à Superinten
dência do Desenvolvimento do Centro-OeSte- SUDE
CO~ recu_~·sos _da ordem de Cr$ 825 nlilhôt!s de- crúzeíros 
para construir uma estrada de custos altíssimos, relação 
beneficio-custo social e económicO n-egãtiva e degenera~ 
dora de -_um património natura i imensurável. 

Além do Parque, a estrada é também uma ameaça 
concreta às Reservas das comunidades carajás e javés, 
que vivem na parte sul da Ilha do Bananal. 1:. desneces
sário lembrar os lamentáveis fatOs envolvendo as popu
lações indígenas que têm a infelicidade de se localizar 
próximo ao trajeto das estradas recém-construldas na 
Amazônia. 

Todo este episódio demonstra que,-infelizmente, nosso 
País está ainda longe de poder contar com uma política 
de proteção ao ambiente que seja respeitada na prática. 
Hoje temos "Parques de Papel", a qualquer momento 
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uma reserva poderá ser também agredida e descaracteri
zada, pois a construção da rodovia no meio do Parque 
Nacional do Araguaia, constitui-se num perigoso prece
dente. 

A efetivação de um parque não se limita a sua criaçãO, 
é riecesSário- iinplantar os mecan_iSmqs de fiscalização, 
proteção e pesquisas na respectiva área. -

Evidentemente não pretendemos assumir uma atitude 
de emperrar o progresso material, mas queremos, vigi
lantes, denunciar a críminosã dev;;~stação indiscriminada 
da natureza em nome da viabilização de estilos de cresci
mento económico irracionais e nocivos à própria sobre· 
vivência hurilana,- ou o que é pior, para beneficiar a gru
pos específicos. 

Concluindo, diante da ilegalidade da estrada e dos ~u
merosos e incontes~áveis argUmentos contrários, registro 
o meu protesto veemente, e também sugiro uma ação po
pular para impedir a construção da estrada que corta o 
Parque Nacional do Araguaia. 

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

O SR. PRESIDENTE {Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cados Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de~ 
signando para a extraordinária das 18 horas e 30 minu
tos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 930, de 
1983), do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 5, de 1982, 
~qUe aprOva o-Texto do Acordo de Cooperação Científi.
ca, Tecnológica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina 
Democratica e Popular, concluído em Brasília, a 3 de ju
nho de 1981. 
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Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i' 929, de 
1983), do Projeto de Resolução n'i' 112, de f983, ·que·au
toriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 327.090.064,12 (trezentos e vinte e sete milhões, no
venta mil, sessenta e quatro cruzeiros e doze centavos). 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~ 119, de 1983 (n~' 212/83, na Casa de origem), de 
iníciativa do Senhor Presidente da República, que rea
justa a pensão especial concedida pela Lei n'i' 2.637, de 9 
de novembro de 1955, a Adelina de Gonçalves Campos, 
viúva do ex-magistrado Francisco Gonçalves Campos, 
tendo 

Parecer favorável, sob n9 932, de 1983, da Comissão 
- de Finanças. 

DiscuSsão, em turno único, do Projeto dt! Lei da Câ
mara riQ 165, de 1983 (n'i' 1.207/83, na Casa de orige"ffi)~ 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
concede pensão especial a Augusto Schulze e dã outras 
providêndas, tendo 

Parecer favorável, sob n9 935, de 1983, da Comissão 
- de Finan~~s. 
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Discussão, em turno ónico, do Projeto de Lei da Câ
mara n~ 203, de 1983 {n\1 6.741/82, n<!. Casa de origem), 
de inicíativa- do Senhor Presidente da RepúbliCa, _que es~ 
tende, aos auditores do Tribunal de Contas da União, o 
disposto na Lei n<:> 6.554, de 21 de agosto de 1978, e dá 
outras providências, tendo 

Pareceres favoráveis. sob n9s 936 e 937,-de 1983, das 
Comissões: 
- de Seni~o Público Civil; e 

- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra~ 
da a sessão. 

(Levam a-se a sessão às l7 horas e 20 minuroJ.) 

Ata da 195~ Sessão, 
Em 3 de Novembro de 1983 

1~ Sessão Legislativa Ordinária;' 
Da 47~ Legislatura ' 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. RaimUndo Parente. 

ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

I ris Célia- Altevir Leal ~-Mário Maia --Eunice 
Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente .,
Claudionor RoriL.- Gaivão MOdesto- Aloysio Cha
ves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Almir Pin
to- José lins- Virgílio Távora_- Carlos Alberto
Dinarte Mariz__.:_ Martins Fillio --HiuTibc'rto Lucena~ 
Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- Marco Ma
ciel- Guilherme Palmeira- João Lúcio -Albano 
Franco- Lourival Baptista- Passos Põrto- Jutahy 
Magalhães- luiz Vian-ã --João Calirioii =-José lgná
cio Ferreira- Moacyr Da lia-- Roberto Saturníno
Itamar Franco- Severo Uomes __;_Henrique Santillo
José Fragelli- Carlos ChiarClli- Pedro Simon- Oc
tavio Cãrdoso -

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senado
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteção de Deus -iniciariloSilOSSoStrãbalhos. 
O Sr. !~'-Secretário proc-ederá à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

Da Comissão de Redação 

PARECER N' 971, DE 1983 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nl' 
17, de 1982 (n9 127/82, na Câma,ra dos Deputados). 

Relatora: Senadora Iris Célia 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto -de 
Decreto Legislativo n~' 17, de 1982 {nl' 127/82, na Câma
ra dos Deuputados), que aprova o texto do Acordo Ge~ 
ral de Cooperação entre o GoV~rnõ da República Fede
rativa do Brasil e o GovernO da República Popular da 
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Moçambique, concluído em Brasília, a 15 de setembro 
de 1981. 

Sala das ComisSões-, 3 de novembro- de 1983. -:- Clau~ _ 
dionor Roriz, Pre_sidente- lris Célia, Relatara- José _ 
Lins. -

ANEXO AO PARECER N' 971, DE 1983 

Rcdação final do Projeto de-Decreto LegiSlativo n~ 
17,_ de 1982 (n~' 127/82, na Câmara dos Deputados). 

_Faço .saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, incisO I, da Constituição, e eu,[[ IIII. 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Njll. DE 1983 

Aprova o texto do Acordo Geral de Cooperação 
entre ~_Governo da República Federativa do Brasil e o 
Gove~no da :República Popular de Moçarilbiqu-e, con
cluído em Brasília, a 15 de setembro de 1981. 

Ç> _congresso Nacional decreta: 

Art. 19 t aprovado o texto do Acordo Gc;ral de 
Cooperação entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Popular de Maçam· 
bique. concluído em Brasília, a 15 de setembro de 1981. 

Art. 29 E.ste Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. --- -

PARECER N' 972, DE 1983 
da Comissão de Redação 

'Red8ção finai do-Projeto de DecretO LegiSla-tivo n~ 
13, de 1983 (nl' 141/82, na Câmara dos Deputados). 

Relatora: Senadora Iris Célia 
- A-Cõmlssão-apresenllCã i'édação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n~' 13, de 1983 _(n9 141/82, na Câma: 
ra -dos Deputados), que ~prova o texto da Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimi
nação contra a Mulher, assin<~do pela República Federa
Uva do BraSil, em Nova Iorque, no dia 3 I de março de 
1981, com reservas !)OS seus artigos 15, parágrafo 41' e 16, 
parâgrafo i', alineas (a), (c), (g) e (h). 

Sala_ d<!-s Comissões_, 3 de novembro de 1983.- Clau
diono~ Ro~iz, Presidente - !ris Célia, Relatara - José 
Lins. 

. ANEXO AO PARECER N• 972, DE 1983 

Red~t"io final ~!l Projeto de Decreto_Legislativo_nl' 
13,. de 1983_(n1' 141/82, n~~; Câmara dos Deputados). 

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

DECRETO lEGISLATIVO_Nqll. DE 1983 

Aprova o texto da Convenção sobre a Eliminação 
-_de Todas as Formas de Discriminacão Contra· a Mu

lber, assinado pela República Federativa do Brasil, 
em Nova Iorque, no dia 31 de março de 1981, com re
servas aos seus artigos 15, parágrafos 41', e 16, pará
grafo I~', alíneas (a), (c), (g) e (h). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1<:> E aprovado o texto da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Con
tra a Mulher, assinado pela República Federativa do 
Brasil, em Nova Iorque, no dia 31 de março de 1981, 

-com reservas áos seus aritgos IS; parágrafo 49, e 16, pa· 
rágrafo l~', alíneas (a}, (c), (g), e (hJ. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Sobre a 
mesa, requerimento que setú lido pelo Sr. !~'-Secretário. 

Ê lido o seguint~ 

REQUERIMENTO No 825, DE 1983 

Requeremos urgência, nos termos do art. 37 I, alínea 
"B" do Regimeflto Interno, para a Mensagem 184/83, 
solicitando autorização do Senado para que o Governo 
do EStad·o -ao Maranhão Possá elevar o ffiOntanú de sua 
dívida consolidada, realizando operação de crédito que 
especifica. -

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1983.- Aloysio 
Chaves - Humberto Lucena - Roberto Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (R<J.imundo Parente) - O re
qu_erimento lido será votado após a Ordem do Dia, nos 
termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Passa-
se à - -- - ----

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

·olscussào, erO tui-no úniCo, da redução final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
930, de 1983), do rrõjeiõ-de Decreto Legislutivo n~ 

~5. de 1982, que aprOva o teX:io âo acordo de coope· 
ração científica. tecnológica e técnica entre o Gover
no da Repúb\io..:u Federativa do Brasil e o Governo 
d<l Repúblio..:a Argelina Democrâika e Popular, con~ 
cl_uído em Br•t~i.lia, a 3 de junho de 1981. 

Em.discussãQ _a redaçtto final. (Pausa.) 
_Não havendo quem queira ~jscuti-la, declaro-a encer-

ra.da. 
Encerrada a discussi:lo, a redução final é considerada 

definitivamente uprovada. nos termos do art. 359 9o Re~ 
gimcnto Interno. 
O projeto vai à promulgação. 

t: a seguinte a redução final aprovada 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n? 
5, de 1982 (n~' 125/82, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso r, da Constituição, e 
eu Presidente do Senado Federal, promul
go o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No, DE 1983 
Aprova o texto dq Acordo de Cooperação Científi

ca, Tecnológica e Técnica entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Argelina D~mocrática e Popular, conclufdo em 
Brasilia, a 3 de junho de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 1: aprovado o texto do Acordo de Coope
ração Cientifica~ Tecnológica e Técnica entre o Governõ -
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re~ 
pública Argelina Democrâticã e Popular, concluído em 
Brasília, a· 3 de junho de ( 981. 

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

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu_ parecer 
nY 929, de 1983), do Projeto-de Res_olução n~ 112, 
1983, que autoriza a prefeitura municipal de São 
Paulo, Estado de São paulo; a contratar operação 
de crédito_ no valor de Cr$ 327.090.064,12 (trezentos 
e vinte e sete milhões, noventa mil, sessenta e quatro 
cruzeiros e doze centavos). 
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Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a_encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redaçào final aprovada 

Redação Final do Projeto de Resolução n9 112, de 
1983. 

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 1983 
Autoriza a Prefeitura Minicipal de São Paulo, Es

tado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 327.090.064,12 (trezentos e vinte e sete 
milhões, noventa mil, sessenta e quatro cruzeiros e 
doze centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São Paulo Esta

do de São Paulo, nos termos do art. 2~' da Resolução 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado-Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor de CrS 
327.090.064:12 (treieiltos e vírite-e sete ffii"Ihões, noventa 
mil, sessenta e quatro cruzeiros e doze centavos), corres
pondente a 165.497,07 ORTNs, considerado o valor no
minal da ORTN de Cr$ 1.976,41 (um mil, novecentos e 
setenta e seis cruzeiros e quarenta e um centavos), vigen~ 
te em julho/82, junto à Cai;<.a. Econômica Federal, me
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada ã amPliaÇão
de escolas de educação infantil e de 1~> grau, naquela Ca
pital. 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 (Raimundo Parente) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do projeto de Lei da 
Câmara n~" 119, de 1983 (n~" 212/83, na casa de ori
gem), de iniciativa do senhor Presidente da Repúbli
ca, que reajusta a perisão especial concedida peta 
Lei n' 2.637, de 9 de novembro de 1955, a Adelina 
de Gonçalvez Campos, viúVii do ex-magistrado 
Francisco Gonçalves Campos, tendo 

Parecer favorável, sob nl' 932, de 1983, da Comis
são - de Fina"ni;:as. 

Em discussão o prôjetõ. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

E _o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~' 1J9, DE 1983 

(n9 212/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 
Reajusta a pensio especial concedida pela Lei n' 

2.637, de 9 de novembro de 1955, a Adelina de 
Gonçalves Campos, viúva do ex-magistrado Francis
co Gonçalves Campos. 

Art. 19 A pensão especial concedida pela Lei nl' 
2.637, de 9 de novembro de 1955, a Adelina de Gõilçal
ves Campos, viúva do ex-magistrado Francisco Gonçal
ves Campos, fica reajustada no valor correspondente a 2 
(duas) vezes o maior salário mínimo vigeilte no Pafs. 

Art. 2~ A despesa decorrente desta lei correrâ à con
ta de Encargos Gerais ·da União- Recursos sob a Su
pervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 31' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4Y Revogam-se as d-isposições et!l contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -Item 4: 

Discussão, em turno único-, -do Projeto de Lei da 
Câmara n~" 165, de 1983 (n~> 1.207/83, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente d_a ~
pública, que concede pensão especial a Augusto 
Schulze e dá outras prOvidências, tendo 

Parecer favorâvel, sob n' 935, de 1983, da Corriis
são 

-de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro·a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta.::_ 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~> 165, de 1983 

(N~> 1.207/83, na Casa de origem) 
de iniciativa do Sr. Presidente da República 

Concede pensão especial a Augusto Scbulze e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decre_ta: 
Art. I~> t @ncedida a Augusto Sch_ulze, filho de 

Gustavo Schulze e Frida Hardt, considerado inválido em 
conseqüência da explosão acidental de uma granada, em 
30 de março de 1957, deixada em local onde foram reali
zados exercícios de tiro pelo então 23~> Regimento de ln
rataria, pensão especial, mensal, equivalente a 2(duas) 
vezes o maior salário mínimo_ vigente no País. 

Art. 21' O benefíciO institUído por esta lei é intrans
ferível e inacumulável com quaisquer rendimentos rece
bidos dos cofres públicos, inclusive pensão previden
ciãria, ressalvado o direito de opção, e extinguir-se-ã 
com a morte do benficiãrio. 

Art. 3~' A despesa decorrente desta lei correrá -à Con
ta de Encargos Gerais da União- Recursos sob a su
pervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 4~' Esta lei entra em vigor· na data de sua publi
cação. 

Art. 5Y Revqgam-se as dispoSições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei da 
_Câmara n~'_ 203, de 1_983 (n' 6.741/82, na Casa de 
- origem), df: iniciativa do Senhor Presidente da Re

pública, Que estende, aos auditoreS do Tribunal de 
Contas da União, o disposto na Lei n" 6.554, de 21 
de agosto de 1978, e dá outras providências, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n~>s 936 e 937, de 1983, das 
Comissões: 

- - de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
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O projeto vai à sanção. 

t o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 203, de 1983 

(N9 6.741/82, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Estende aos Auditores do Tribunal de Contas da 
União o disposto na Lei n~> 6.554, de 21 de agosto de 
1978, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Aos Auditores do Tribunal de Contas da 

União aplicam-se as disposições dos arts. 1'1, 29, 311 e41' da 
Lei n~' 6.554, de 21 de agosto de 1978. 

Art. 2~> Aplicam-se, ainda, no que couber, as normas 
contidas na regulamentação-à referida Lei n~> 6.554, de21 
de agosto de 1978. 

Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (~aimundo Pãrerite) ..:.._Esgota
da a matéria da Úrdem do Dia, vai-se passar à apre
ciação do regimento de urgência, lida no Expediente, 
para a Mensagem n~> 184/83. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia 
que-serã lido pelo Sr. t~>-Secretãrio. 

~ lido o seguinte 

PARECER No 973, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
184, de 1983 (nl' 358/83 - na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro de Es
tado da Fazenda, para que seja autorizado o Governo 
do Estado do Maranhão a elevar temporariamente em 
CrS 4.857.149.100,00 (quatro bilhões, oitocentos e 
cinqüenta e sete milhões, cento e quarenta e nove mO e 
cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador João Castelo 

Nos termos do artigo .42, item VI, da Constituição, o 
Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senãdo Federal a Exposição de Motivos n~> 144, de 1983, 
do Senhor Ministro de Estado da..Fazenda. relacionada 
com o pleito do Governo do_ E_stado do Maranhão, no 
sentid~de obter a necessãri:a autorização para que aque
le Estado possa elevar, temporariamente, o montante de 
sua dívida consolidada interna, de acordo com o item I 
do art. 2~> da Resolução n~" 62, de 28 de outubro de 1975, 
com a redação dada pelo art. 1" da Resolução nl' 93, de 
1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir a 
contratação de uma operação de crédito no valor de Cr$ 
4.857 .149. t 00,00 (quatro bilhões, oitocentos e cinqilenta 
e sete-inilhões, cento e quarenta e nove mil e cem cruzei· 
ros) correspondente a US$ 10,730,000.00 à taxa cambial 
de CrS 452,67 ~junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., destinada a ressarcimento de compromissos assu
midos. 

2. As condições bãsicas da operação são as seguin
tes: 

"A ~Valor: Cr$ 4.857.149.100,00 (correspon
dente a US$ 10,73 milhões ao câmbio de Cr$ 452,67 
_C? !;ia Dólar Americano); 
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8- Prazos: 
I- de carência: 180 dias: 
2- de amortização: 8 anos; 
C- Encargos: 
I -prime rate: 10,5% a.a; 
2- correção monetária: conforme a correção 

cambial: e 
3- outros encargos usuais para Operações da es

pécie; 
D- Garantia: Fundo de Participação dos Esta

dos e Fundo Especial; 
E- Destinação dos recursos: ressarcimento de 

compromissos assumidos." 
3. Face âs disposições contidas no artigo 29 da Reso

lução n9 62, de 28-10-75, com as alterações introduzidas 
pela de n\1 93, de 11-10-76, ambas do Senado Federal, a 
dívida consolidada interna intrarimite do Governo do 
Estado do Maranhão, de acordo com sua receita líquida 
realizada em 1982, (Cr$ 50,423,2 milhões), descontadas 
as operações de crédito (Cr$ l 1.810,1 milhões) e corrigi
do até abril de 1983 (índice 1,3129), resultando, portan
to, numa receita liquida de Cr$ 50,695,2 milhões, deveria 
conter-se nos seguintes lim-ites: 

a) montante global: Cr$ 35.486,6 milhões; 
b) crescimento real anual: Cr$ 10.139,0 milhões; 
c) dispêndio anual máximo: Cr$ 7.604,3 milhões; 
4. Para que se possa efetivar a operação sob exame, 

haverá necessidade de autorização específica do Senado 
Federal, uma vez que, após a sua contratação, o endivi
damento consolidado interno intralimite do Governo do 
Estado do Maranhão, ultrapassará o teta que lhe foi fi
xado pelo item I do artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, 
conforme se verifica: 

I - Montante Global =Cr$ 40.123,8 milhões~ 

II - Crescimento real anual =CrS 9.056,0 milhões; 

III- Dispêndio Anual Máximo=Cr$ 7.446,Imilhões; 

5. Entretanto, a margem de poupança real do plei-
teante para o ano em curso (Cr$ 28.804,7 milhões) 
mostra-se superior ao maior dispêndio (Cr$ 11.752,5 mi
lhões) que a sua dívida consolidada interna apresentará 
após a realização da apel-aÇãO pretendida, a ocorrer em 
1983, o que significa.- não trã.zer a opeiação sob exame à 
entidade mutuária maiores pressões na execução orça
mentária de seus futuros exercícios. 

6. Como se vê, para que possa ser cfetivada a ope
ração sob exame, haverá necessidade de autorização es
pecífica do Senado Federal, uma vez que, após a sua: 
contratação, o endividamento consolidado interno do 
Governo do Estado do Maranhão, ultrapassará o limite 
que lhe foi fixado pelo item I do artigo 29 da Resolução 
n~' 62, de 1975. -

7. Cumprida as exigêncías estabelecidas no Regi
mento Interno e nas normas vigentes, concluímos por 
aceitar o pleito contido na Mensagem n~' 184, de 1983, do 
Senhor Presidente da República, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 114; DE 1983. 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a ele
var em Cr$ 4.857.149.100,00 (quatro bilhões, oito~ 
centos e cinqüenta e sete milhões, cento e quarenta e 
nove mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo 1<:> E o Governo do Estado do Maranhão au
torizado a elevar, temporariamewnte, o parâmetro fixa
do pelo item I, do artigo 2•f da Resolução n'i' 62, de 1975 
modificada pela Resolução n9 93, de 1976, ambas do Se
nado Federal, a fim de que possa realizar uma operação 
de crédito ao amparo da Resolução n9 63, de 21 de agos
to de 1967, do Banco Cerifral do Brasil, no valor de Cr$ 
4.857.149.1.00,00 (quatro bilhões, oitocentos e cinqúnta e 
sete milhões, cento e quarenta e nove mil e cem cruzei-
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ros) correspondente a US$ 10,730,000.00 (dez milhões, 
setecentos e trinta mil dólares note-americanos), à taxa 
Cambial de Cri- 452,61, junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., destinada a ressarcimento de compromissos 
assumidos, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil, no respectivo processo. 

Artigo 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
-sua pUblicação. 

Sala das ComissõeS, 20 de outubro Ue 1983. - Rober
to Campos, Presidente- João Castelo, Relator- José 
Lins - Albano Franco - José Fragelli - Gabriel Her
mes. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) O parecer 
da Comissão de Economia conclui, favoravelmente, nos 
termos do Projeto de Resolução n'i' 114, de 1983. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema 
para -profel-if O parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Resolução n<:> 114, de 1983, 
apresentado pela Comissão de Economia. 

O SR. ADERBAL JUREM A (PDS- PE. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com o projeto de resolução de autoria da Comissão 
de Economia, em exame, fica- art. I~'- ''o Governo _ 
do Estado do Maranhão autorizado a elevar, tempora
riamente, o parâmetro fixado pelo item I do art. 29 da 
Resolução n'i' 62, de 1975, modificada pela Resolução n"' 
93, de 1976, ambas do Senado FederaJ, a fim de que pos
sa realizar uma operação de crêdito ao amparo da Reso
lução n9 63, de 21 de agosto de 1967, do Banco Central 
do Brasil, no valor de Cr$ 4.857.149.100,00 (quatro bi
lhões, oitocentos e cinqUenta e sete rriilhões, cento e qua
renta e nove mil e cem cruzeiros), correspondente a USS 
10,730,000.00 (dez milhões, setecentos e trinta mil dóli
res norte-americanos), à taxa cambial de CrS 452,67,jun
to ao Banco do Nordeste_ do Brasil S.A. destinada ares
sarcimento de compromissos assumidos, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo". 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da 
Resolução n~' 62, de 1975, alterada pela Resolução n"' 93, 
de 1976, pois a operação a ser realizada é do tipo intrali
mite, com extrapolação do item I daRes. n'>' 62, de 1975. 

3. No processo, encontram-se os seguintes documen
tos _e referências principaiS: 

a) Lei n'i' 4.096, de 1979, autorizadora da operação; 
b) Exposição de ~otiyos (EM n'i' 144/83) do Senhor 

Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presi
dente da República, comunicando que 6 Conselho Mo
netário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se 
favoravelmente ao pleito formulado, com base no item I 
do art. 2'i' daRes. n'-' 62, de 1975, modificada pelaRes. n9 
93, de 1976, ambas do Senado Federal; 
-c) parecer, do Banco Central do Brasil - Depa-rta

mento de Operações COIJ1 Títulos e Valores Mobiliários 
- que concluiu pelo deferimento do pedido. 

4. Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento da 
Presidência Oa República (SEPLANjSAREM), infor
mou nada ter a opor quanto à realização da operação em 
causa. 

5. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no 
art. 42, item VI, da Constituição; atendeu as normas le
gais (Resoluções n'~'s 62, de 1975, e 9_3, de 1976) e, ainda, 
o estabdecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

6. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tra
mitaÇão do projeto, u·rria vez que consl:ltucional e jurídi
co. 

O SR. PRESlD~NTE (Raimundo Parente)- O pare
cer conclui pela constitucionalidade_ e juridicidade do 
projeto. 

Com-pletãda a instrução da matêria, passa~se à sua 
apreciação. 

Discussão, em tur·no únicO, do Projeto de Reso~ 
luçào n"' 114, de 1983, que autoriza o Governo do 
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Estado do Maranhão a elevar em Cr$ 
- 4.857.149.t00,00 (quat~o bilhões, oitocentos e cin

qüenta e sete milhões, cento e quarenta e nove mil e 
cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. 

Em discussão o proje-tO. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 

encerrada. 
Em votação 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matêria vai à ConüsSão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Sobre a 
mesa redação final que vai ser lida pelo Sr. 1 "'-Secretário. 

E lida a seguinte 

PARECER N• 974, DE 1983 

Da Comissão de Redaçil.o 

Redação finai do Projeto de Resolução n9 114, de 
1983. 

Relator: Senador José Lins 
A Comissão apresenta a Redação Final do Projeto de 

Resolução n"' 114, de 1983, que autoriza o Governo do 
Estado do Maranhão a elevar em Cri 4.857.149.100,00 
(quatro bilhões, oitocentos e cinqUenta e sete milhões, 
cento e quarenta e nove mil e cem cruzeiros) o montante 
de sua dívida cons-olidada interna. 

Sala da$ Comissões, 3 de novembro de 1983. - -Clau
dionor Roriz, Presidente - José Lins, Relator - Iris 
Célia. 

ANEXO AO PARECER N• 974, DE !983 

Redação linal do Projeto de Resolução n9 114, de 
1983. 

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 !983 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a ele
v~ em Cr$ 4.857.149.100,00 (quatro bilhões, oito
centos e cinqüenta e sete milhões, cento e quarenta e 
nove mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do Estado do Maranhão auto
rizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado 
pelo art. 2'i', item I, da Resolução n'i' 62, de 28 de outubro 
de 1975, alterada pela de n9 93, de II de outubro de 1976, 
ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar 
uma operação de crédito _ao amparo da Resolução n., 63, 
de 21 de agosto de 1967, do Banco Central do Brasil, no 
valor de CrS 4.857.149.100,00 (quatro bilhões, oitocen
tos e cinqUenta e sete mílhões, cento e quarenta e nove 
mil e cem cruzeiros), correspondentes a US$ 
10,730,000.00 (dez milhões, setecentos e trinta mil dóla
res norte-americanos), à taxa cambial de Cr$ 452,67 
(quatrocentos e cinqUenta e dois cruzeiros e sessenta e 
sete_centavos ), junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S.A, destinada a ressarcimento de compromissos assumi
dos, obedecidas as condíções admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2., Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) Achando
se em regime de urgência a proposição cuja redação final 
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acaba de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente 
à aprcciacão do Plenário. 

Em discussão a redação final (Pausa.) __ _ 
Não havendo quem queira usar da palavra, dedaro-a 

encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aPTovã.m queiiãm permanecer-

sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) Nada_ 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' I, de 1981 (n"' 865/79, na Casa de origem), que asse
gura matrícula, nas escolas de qualquer nível, aos servi
dores que especifica, tendo -

PARECERES, sob n•s 286, de !981, 474 e 475, de 
1982, das Co_missõ.~=--

-de Educa~ào e Cultura_- _19 pronunciamento: fava
râvel ao Projeto,-cõmEmenda n9 1-CEC que apresenta; 
29 pronunciamento: favorável à Emenda n~' 2, de Ple
nário; e 

-de Constituição e Justi~a, favorável ao Projeto e 
contrário às Emendas n9s l, da Comissão de Educação e 
Cultura, e 2, de Plenário. 

Votação, enl"primeiro turno (apreciação preliffiin-a:r dã 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei do Senado n9 103, de 1981, de au
toria do Senador Franco Moo toro, que assegura ao em
pregado substituto salário igual ao do substituído, tendo 

PARECER, sob n9 779, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

Discuss~o. em turno único, do Projeto de_ Lei da Câ
mara n9 131~ de 1981 (n9 3.!93/80, na Casa de origem), 
que modifica a redação do art. 42 e do inciso XXIX do 
art. 89, da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966- Có
digo Nacional de Trãnsito, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 852 e 853, de 
1983, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cã
mara_n~> 103, de 1982 (n9 137 j79, na Casa de origem), que 
alteta o_ ~_rt. 21' da Lei nl' 6. 16_8, de 9 de dezembro de 1974, 
que criõll- o Fundo de Apoio ao Desenvohrimento Social 
- F AS, e o art. 39 do Decreto-lei n~' 594, de 27 de maio 
de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal, tendo 

_PAR.ECERES sob n~s 850 e 851, de 1983, das Comis
-sões; 

-de EducaçãQ e Cultura, favorável 
,-:_de fina_m;as, favorável, com voto vencido do Sena

dor José Uns... 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
don" 120, de 1981 -Complementar, de autoria do Se
nador Cunha Lima, que acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n9 26, de I I de setembro de 1975, que 
unificou o P1S-PASEP, tendo 

PARECERES, sob n"s 858 e 859, de 1983, da-s Comis
sões: 

-de Constituído e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicídadc~ e _ 

-de Finanças, fãvorável. 

6 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n<? !29, de 1983, de autoria do Senador Gastão 
Müller, que obriga os passageiros e tripulantes de em
barcações a usar colete ~o;alva-vidas, durante as travessias 
fluviais ou lacustres, tendo 

PARECERES. sob n9s 854 e 855, de 1983, das Comis
sões: 

- dC-CollstftUiÇio e Just1ç3~ pela constitucionalidade, 
)ufidicidadt! e, no -mérito, favorável, com voto Yencido 
do Senador Helvídio Nunes: e 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, fa
vorável. 

O SR. PREStDENTE (Rr:~imundo Parente) Está en- -
cerrada a sessão. 

. r Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos) 
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l-ATA DA 196• SESSAO, 
EM 4 DE NOVEMBRO DE 1983 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.2 - Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n~' 

282/83, de autoria do Sr. Se:ITador 
Nelson Carneiro, que introdul ul~ 
teração na Lei n~' 6. 708, de 30 de 
outubro de 1979, que dispõe sobre 
a correçào automática dos salúiios. 

1.2.3 - Requerimento 
- N~> 826/83, de autoria do Sr. 

Senador Murilo Badaró, sOHcit:in· 
do tenham tramitação cm conjunto 
o:-. Projetas de Lei do Senado n9s 
lliS/81 e 4Rj8J. 

1.2.4- Comunicacào da· Pr(>si..: 
dência 

-Recebimento do Avbo n~' 271~ 
SP. do Presidente do Tribuna! de 

SUMÁRIO 
Contas da União, encaminhando 
ao Senado cópias das atas das ses
sões em que foram tomadas deci
sões aplicando sançõc:. aos respon
sáveis que relaciona, bem como a 
discriminação dos recursos provi
dos no período que menciona, 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR MÁRIO MAIA -
O problema do _abastecimento de 
combustível líquido e gasoso às re
giões da Amazônia Ocidental e, 
particular, ao Estado do Acre. 

SE/t/ADOR NELSON CARNEI
RO. ~orno Líder - Observações 
sobre a tabela divulgada pelo Mi
nistério da Previdência c Assistên
t.'ia- Social,_ contendo os índices que 
serão usados para os reajustes dos 
benefícios previdcnciários a vigorar 
a parLir do presente mês. 

SENA DOR MARTINS FILHO~ 
- As divergências existcfites critrC 

correligionários do PDS nos Esta
dos e Municípios, como fator de 
desagregação do partido em âmbi
to nacional. Defesa das eleições di
retas para Presidente e Vice
Presidente da República. 

SENADOR HUMBERTO LV
CENA, como Líder- Nota subs
crita por Parlamentares do PMDB, 
integrantes da Comissão Mista in
cumbida de estudar os Decretos
leis n"'s 2.064 e 2.065/83, de protes
to contra procedimento adotado 
pela Maioria nos trabalhos daq1.1.ela 
Comissão. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
1/81 (n' 865/79, na Casa de ori
gem), que assegura matrícula, nas 
escolas de qualquer nível, aos servi
dores que especifica. Votação adia .. 
da por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n9 
103f8I, que assegura ao emprega~ 
do substituto salário igual ao do 

SEÇÃO 11 

SÁBADO, 5 DE NOVEMBRO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, 19 Více-Presidente do Senado Federal, no exercí
cio da Presidência, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N• 90, DE !983 

Aprova o texto do Acordo de Cooperaçio Cfenüfi. 
ca, Tecnológica e Técnica entre o Governo da Re· 
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repuõll
ca Argelina Democrática e Popular, concluído em 
Brasília, a 3 de junho de 1981. 

Art. 19 e_ aprovado o texto do Acordo de Coope
ração Científica, Tecnológica e Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública Argelina Democrática e Popular, concluido em 
Brasília, a 3 dej,unho de 1981. 

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

Senado Federal, 4 de novembro de 1983.- Senador 
Moacyr Dalla, 19-Vice-Presídente, no exercício da Presi
dência. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA, 
TECNOLÓGICA E TEGNICA ENTRE O GOVERNO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPúBLICA ARGELINA DEMO
CRÁTICA E POPULAR 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República Argelina Democrática e Po

pular, 

DESEJOSOS de desenvolver a cooperação científica, 
tecnológica e técnica entre os dois países, 

ACORDAM o seguinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes comprometem-se a prestar-se 
mútua cooperação nos campos científico, tecnológico e 
técnico, através da troca de experiências, com vistas a fa
vorecer o desenvolvimento econômico e .social dos dois 
países. 

Artigo II 

As Partes Contratantes comprometem-se a encorajar e 
a facilitar a realização de programas e projetas de coope
ração científica, tecnológica e técnica, em consonância 
com os objetivos do desenvolvimento econômico e social 
dos respectivos países. 
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Diiefor Industrial Semestre·······-·····················-· 

Ano ················--·~·-··-········· 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

RUDY MAURER 

Oiretor Administrativo 
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

substituído. Votação adiada por 
falta de_"quorum". 

- Projeto de Lei da Câma~:a n'i' 
131, de 1981 (n~'-3.193/80, na Casa 
de origem), que modifica a redação 
do art. 42 e do inciso XX IX do art._ 
89, da Lei n9 5.t08, de 21 de _se-__ _ 
tembro de 1966- Código Nado~ 
na! de Trânsito. Discussão encerra- _ 
da, após usar da palavra o Sr. Nel
son Carneiro, ficando a ·votaÇão-_ 
adiada para ía\ta de "quorum". 

-Projeto_ de Lei da Câniãra n~' 

103/82 (n~' 137 (79, na Casã de ori
gem), que altera o art. 29 da Lei n9 
6.168, de 9 de dezembro de_t974, 
que criou_ o Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, e 
o art. 3ço do Decreto-lei n~' 594, de 
27 de maio de 1969, que instituiu a 
Loteria Esportiva Federal. Discos~ 
são encerrada, após usarem da pa
lavra na sua disc:_u_ssã_o_os Srs. Josê 
Fragelli e Oct~vio Cardoso, fic:an
do a votação adiada por falta de 
"quorum", 

- Pr0jeto de Lei do Senado nço 
120/81-Complementar, que acres
centa dispositivo à Lei Comple-

mentar nço 26, de li de setembro de 
1975, que unificou_ o PIS-PASEP. 
Discussão encerrada, ficando a vo
taç,ão adiadi por falta de "quo

_rum". 

-...-....Projeto de Lei do Senado n~' 

129, de 1983, que obriga os passa
geiros e tripulantes de embarcações 
a usar colete salva-vidas, durante 
as travessias fluviais ou lacustres. 
Discussão encerrada, após usarem 
da palavra qs Srs. ~eison Carnei~o 
e Octávio Cardoso; fiça:Qdo -~~yo-.. 
tação adiada por "f~lta- de- .-.quo-

rum". 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SEF/AbOR CARLOS ALBER
TO- Trabalho desenvolvido pelo 
Projeto RADAM-Brasil na região 
nordestina. 

SENADOR LOUÚVAL BAP
TJST A - Homenagem a Rui Bar
bosa ao ensejo do transc!lrsa: do 
~·oia -Nacional da Cultura e da 
Ciência". 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Política penitenciária. 

SENADOR HUMBERTO LU
CESA - Moção aprovada no II 
Encontro dos Secretários de Fi
nanças dos Municípios das Capi
tais, realizado em Curitiba-PR. 

!.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO PllúN(JNC 
C! ADO EM SESSÃO . ANTE
RIOR 

-Do Sr. João Calmon, proferi
do na sessão de 3-11-8_3 

3- RETIFICAÇÃO 

ATA DA 188• SESSÃO, realiza
da em 26-10-83 

4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

~~ 6- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÚES PERMANENTES 

Artigo III 

A cooperação científica, tecnológica e técnica, prevista 
nos Artigos i e II do presente Acordo, compreenderá 
principalmente: 

f) intercâmbio de informações e de documentação 
científica, tecnológica e técnica; 

a) concessão de bolsas~de-estud9 científic~s e_ técnicas 
e cstãgios de especialização, de acordo com n:tQ_dªlidades 
a serem estabelecidas de comum acordo; 

b) intercâmbio de peritos, professores e têcnicos; 
c) elaboração conjunta de estudos e projetas suscetí

veis de contribuir para o desenvolvimento econômico e 
social dos dois países: 

d) toda outra forrnu de cooperação cien_tífi~::a_, tecnoló
gic:\ c tél.:nica, inclusive a formação prática de-a_rtesãos 
(arte moderna e tradicional), de têcnicos e de quaisqUer 
outros prolissionuis indictldos pelas Partes: 

e) intercâmbio de cientistas, pesquisadores, especialis
tus e bolsistas: 

g) organização de seminários cientificas; tecnolOgicos 
e té_çnico$, de estágios e conferências sobre questões que 
interessem os dois países; -

h) identificação conjunta de problemas científicos, tec
nológicos e técnicos, elaboração e execução de progra
mas e projetas conjuntos de pesquisa, com vistas a reali
zações nos domínio"s industrial e agricola, entre outros, 
bem como à troca de experiências e conhecimentoS técni
cos que resultem dessaS pesquisas. 

Artigo IV 

Os saláriÇ>s, estatuto e condições de recrutament9 dos 
peritos: professores e técriicOs dos dois países deslocados 
em missão, conforme o Artigo III, serão determinados 
mediante Convênio de Aplicação a ser concluído entre as 
duas Partes. 

Artigo V 

Cada uma das Partes se compromete a conceder, em 
seu território, ao pessoal em missão da outra Parte, to
das as facilidades necessárias ao cumprimento de suas 
funções no âmbito do presente Acordo. 

Artigo VI 

L Programas periódicos serão definidos por via diplo
mática, com vistas à realização dos objetivos do presente 
Acordo. Tais programas deverão especificar os temas a 
serem desenvolvidos, sua extensão c as formas de coope
ração, bem como as condições e clãusulas financeiras a 
eles relativas. 

2. O Ministério das Relações Exteriores da República 
Federativa do Brasil e o Ministério de Negócios Estran
geiros da República Argelina Democrática e Popular ze-
larão pela aplicação das disposições do presente Acordo 
e apresentarão à Comissão Mista governamental 
brasileiro-argelina relatório referente ao estágio de sua 
execução. 

Artigo VII 

L As Partes Contratantes encorajarão o intercâmbio 
de informações, de documentação e de peritos entre os 
organismos respectivos dos dois pafses, nos campos das 
patentes e licenças. 

2. No quadro do presente Acordo, protocolos ou con
vênios destinados a promover o desenvolvimento da 
cooperação entre as organizações e instituições dedica
das à ciência e à tecnologia serão assinados, de conformi
dade com as leis e regulamentos em vigor em cada um 
dos países. 

3. Tais protocolos e convênios conterão, se for o caso, 
c1âliSU1as relativ-as às modalidades de concessão de li
~ças de fabricação, de utilização e intercâmbio de pa
tentes, bem como aquelas que regulem sua exploração 
conjunta e sua utilização, seja na produção, seja em ou
tros setores. 

Artigo VIII 

L O presente Acordo entrará em vigor na data da tro
ca dos instrumentos de ratificação. 

2. O presente Acordo permanecerá em vigor por um 
~período de quatro anos, renovável por recondução tá,ci
ta, por novos períodos de quatro anos, salvo denúncia de 
uma das Partes Contratantes, notificada por esciito com 
aiitecedência de seis meses. Nesse caso. as Partes regula
rão, mediante entendimentos específicos, o destino das 
iniciatívas tomadas no âmbito do presente Acordo. 



Novembro de 1983 

Feito em Brasí!iã., aos 3 diàS do Inês de junho de 1981, 
em três exemplares originaiS, nas linguas-porttigur!sa, 
árabe e francesa, sendo os três textos igualmente autênti· 
cos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasit: Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da República Argelina Democrática e 
Popular: M'hamed Yalâ. 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, MOacyr 
Dalla, I"' Vice-Presidente, no exercício da Presidência, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 355, DE 1983 

Autoriza. a Prefeitura Municipal de São Paulo, Es
tado de São Paulo, a -contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 327.090.064,12 (trezentos e vinte e sete 
milhões, noventa mil, sessenta e quatro cruzeiros e 
doze centavos). 

Art. !9 É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Esta
do de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
327.090~064, 12 (trezentos e vinte e sete milhões, noventa 
mil, sessenta e quatro cruzeiros e doze centavos), corres
pondentes a 165.497,07 ORTNs, considerado o valor no
minal da ORTN de Crs· 1.976,41 (um mil, novecentos e 
setenta e seis cruzeiros e quarenta e um centavos), vigen
te em julhoj82, junto à CiiXa -Ecoii0ili1cã -Federal, -me
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à ampliação 
de escolas de educação infantil e de I'~' grau, naquela Ca
pital, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 4 de novembro de 1983.- Moacyr 
Dalla, ,.,., Vice.Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termoS 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, I., Vice-Presidente, no exercício da Presidência, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 356, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do-Maranhão a elevar em 
CrS 4.857.149.100,00 (quatro bilhões, oitocentos E! cin
qüenta e sete milhÕes, cento e quarenta e nove mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. }9 1:: o Governo do Estado do Maranbão auto
rizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado 
pelo art. 2'?, item I, da Resolução n9 62, de 28 de áutUbro 
de 1975, alterada pela de n993, de li de outubro de 1976, 
ambas do Senado Federa(, a fim de que possa realizar 
uma operação de crédito ao amparo da Resolução n9 63, 
de 21 de agosto de 1967, do Banco Central do Brasil, no 
valor de Cr$ 4.857.149.100,00 (quatro bilhões, oitocen
tos e cinqiienta e sete milhões, cento e quarenta e nove 
mil e cem cruzeiros), correspondentes a USS 
l0,7JO,OOO:OO (dez milhões, seteCentos e trinta mil dóla
res norte-americanos), à taXa Cambial de CrJ 452,67 
(quatrocentos e cinqiienta e dois cruzeiros e sessenta e 
sete centavos), junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., destinada a ressarcimento de compromissos assu
midos, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Centrai do Brasil no respectivo processo. 

DI{RIO DOCONGR!;SSO NACIONAL(Seção fi) 

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

Senado Federal, 4 de novembro de 1983. - Moacyr 
Dalla, 19 Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Ata da 196~ Sessão, 
em 4 de Novembro de 1983 

I• Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. _Moacyr Da/la. 

Jl,farthu; Filho e Passos Pórto. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

!ris Célia- Mário Maia- Fábio Lucena- Raimun
do Parente- Aloysio Chaves- Alexandre Costa- Jo
sé Lins - Virgílio Távora- Carlos Alberto - Martins 
Filho - Humberto Lucena- Marcondes Gadeiha
Guilherme Palmeira- Lourival Baptista- Passos PôrK 
to - Jutahy Magalhães- LuJz Viana- João Calmon 
---.- Moacyr Dalla - Nelson Carneiro - Itamar Franco 
~Severo Gomes- José Fragelli- Pedro Simon- Oc
tavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ,.-- A lista de 
presença acuSa o éOmpareciniento de 25 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. l9~SecretáriÕ proc'ederâ à leitura do Expediente. 

-t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

~- --PARECERES N9s 975, 976, 977 E 978, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 62, de 1981, 
que "dispõe sobre a cobrança de contas de energia 
elétrica, água, gás e telefone, pelas emprsas conces
sionárias de serviço~ públicos e dá outras providên-

- cias". 

PARECJ;:R N' 975, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Franco Montoro 
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 

Raimundo Parente, estabelece que as contas devolvidas 
de luz, água, gás e telefone, não poderão ser cobradas 
pela concessionárias de- tais serviços, antes do dia 20 do 
rn_ês segUinte ao lançaniento do débito, cabendo a 
cob_rança, no~ casos de atrasoS no pagamt;:nto, de multa 
de IÇI% (~ez por cento) sobre o valor tarifáiío do co_qsuK 
mõ-Ou Serviço efetivamente utilizado, sendo que os Cor
tes de l!gação ou suspensão de forneceimeáto só poderão 
ser feitos decorridos 90 (noventa) dias do _vencimento do 
respectivo débito. 

·NaTustifiçaÇãO, assinâla o Autor que as empresas 
concessioilârias cobàim habitualmente suas tarifas em 
dia situado ~m meio de mês, quan9o os pagamelltos de 
salárioS- sào efe'tuados normalmente após o dia 20 de 
cadll inês, criando, com isso, situações extremamente ve
Xatórias-púa os- seus consumidores, por isso que, como 
acentua, a medida tem por objetivo a "defesa da dignida
de do consumidor, ao qual, competido pela sistemâ.tica 
retri6utiv8. ·Vigente. nào se deve- exigir contraprestação 
tarifária antecipada ao recebimentO do rispectivo sa
lário''. 

Sábado 5 5 !.63~ 

Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao 
aspecto juridico~constitucional, nosso parecer é pela 
aprovação do Projeto nesta Comissão. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1981.- Aloysfo 
Chaves, Presidente.- Franco Montoro, Relator.- Rai
mundo Parente, sem voto Hugo Ramos - José Fragelli 
- Murilo Badaró - Nelson Carneiro - Leite Chaves -
Humberto Lucena. 

PARECER N• 976, DE 1983 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Alberto Silva 
Consoante disPositivos regimentais, é submetido ao 

exame desta Comissão de Economia o Projeto de Lei do 
Senado n9 62/81;-de autoria do itustre Senador Raimun
do Parente. 

A proposiçãO dispõe sobre cobrança de contas de 
energia eJétriciL, água, gâs e telefone, pelas empresas cOn
cessionárias de serviçoS Púbticos e dá outras providên-
cias. -

Especificamente, proíbe a cobrança dessas contas aos 
resp-ectivos consumidores, antes do dia 20 (vinte) do mês 
subseqiiente ao lançamento do débito. 

No caso de atraso no pagamento, a multa incidirâ ape
nas sobre o valor trarifário do consumo ou serviço efetiK 
vamente utilizado não podendo exceder mensalmente a 
lO% (dez por cento) do valor de cada conta, nem ser 
exigível antes de_30 (trinta) dias contados da data de ven
cimento do respectivo débito. 

Determina, ainda, que os cortes de ligação ou de for
necimento, por falta de pagamento, só poderão ser feitos 
d!!corridos 90 (ooventa) dias do vencimento do rcspecti
v:o. débito. 

O teor da justíflcação do Autor, é o seguinte: 

~·Embora as tarifas de_serviços públicos sejam re
ferentes a consumo do mês anterior ao da cobrança, 
o f;Ito de s.erem exigidas em meado do mês cria si
tuação verdadeiramente, constrangedora par os 
usuários ou consumidores, aos quais, muitas vezes, 
são aplicadas sanções, como se, a rigor, estivésse
mos em face de atos desidiosos, decorrentes de 
omissões condenáveis. 

O presente projeto, pois, consubstancia medida 
em defesa da dignidade do consumidor, ao qual, 
compelido pela sistemática retributiva vigente, não 
se--deve exigir contraprestação tarifária antecipada 
ao recebimento do respectivo salário." 

Trata-se, sem dúvida, de normRs oportunas de forma a 
compatibilizar a cobrança de tarifas com as das nas 
quais norma)rn_ente 9S consumidores percebem seus sa
lários. 

As tarifas dos serviços públicos têm se constituído em 
Õn!ls bastante elevado para as classes assalariadas. Haja 
vista que o seu crescimento tem suplantado o Indice Na
cional de Preços ao Consumidor (lN PC). 

Não obstante essas distorções, à falta de normas legais 
que disciplinem as cobranças de tais tarifas, tem sido co
mum_ a antecipação dessas cobranças pelas concessio
nárias, fazendo com que os consumidores tenham, as ve
zes, de pagar 2 (duas) contas com um espaço de apenas 
17 (dezessete) dias. 

Outro absurdo cometido nessas contas é o fato de que 
nelas se incluem um valor acrescido de multa de, aproxi
madamente, 10 a 12%, para pagamento após a data do 
seu vencimento. Dessa forma, o consumidor que efetuar 

_o pagamento com l (um) dia de atraso terá o mesmo Õ· 
nus d;,;quele que pagar com 30 (trinta) dias. 

- Assim sendo e por considerarmos que a proposkão 
atenuará tais distorções, somos pela aprovação do Proje
ro de Lei do s_enado n~' 62/81. 

Sala das Comissões, 26 de maio de 1982.- José Ri
cha, Presidente- Alberto Silva, Relator -José Lins
Milton Cabral - Gabriel Hermes - Bernardino Viana. 
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PARECER N• 977, DE 1983 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Gabriel Hermes 
C6m o presente projeto, o eminente Senador Raimun

do Parente pretende vedar as empresas concessiorlárias 
de serviços públicos de energia, água, gás e telefones a 
cobrança aos respectivos consumidores, antes do dia 20 
do mês subsequente ao do lançamento do débito, das 
contas que lhes sejam devidas. 

De outra parte, prescreve o projeto que a multa, a ser 
aplicada em caso de atraso de pagamento, incidirá tão
somente no valor tarifário do consumo ou serviço efet_i
vamente utilizado, não podendo exceder, mensalmente, 
a lO% (dez por cento) do valor de cada conta, IJ.Cm ~er 

exigível antes de 30 dias coJüados da ta.çla de vencimen_to_ 
do respectivo débito. __ _ _ 

No que tange a cortes de funcionamento, o projeto es-
tabelece que só poderão ser efetivados após 90 dias do 
vencimento do d~bito correspondente. 

O ilustre autor elo projeto justifica sua iniciativa- n_o 
sistema abusivo que vem sendo posto em prática pelas 
empresas concessiooárías de serviços públicos, as quais, 
além de efetua"rem cobranças de contas acumuladas, em 
um mesmo período, ainda, sistematicamente, efetuam 
essas cobranças em dias intermédios do mês, muito an
tes, portanto, das datas normais em que os assalariados 
percebem sua remuneração. 

O projeto, como se vê, está voltado objetivamente 
para o interesse social, na proposta que su&ere para a de: 
fesa do consumidor. 

De fato, parecem-nos procedentes os argumentos do 
autor do projeto, na ohservação que faz relativamente_às_ 
datas de cobrança das contas dos consumidores de ener~ 
gia elétrica, água, gás e telefone, as quais são iti.variavel
mente exigidas em dias de início ou meado de mês, Cau
sando profundos transtornos aos consumidores que, de 
modo geral, percebem seus ~.stipêndios no finã.I -dó perfo
do mensal. A par desse aspecto, vale ser considerada 
também foram indiscrinliQada de aplicação de multas e 
cortes de consumo, na hipótese de atraso de pagamento. 
Entendemos, assim, em concordância com o autOr do" 
projeto, que melhor seria o estab_elecimento -de critério 
uniforme para a disciplina dos atendimentos a cargo das 
concessionárias de seTYiços públicos, a fim de que o con
sumidor conheça, cotnJ~Jativa antecipação, a sistemáti
ca de cobrança das contas, seja no que tange à data de 
exigência do débito, senão, também, no que respeita ao 
valor das multas e sanções relativas a cortes de forneci
mento. 

Assim sendo, OpiilãtnOS~ e-mconson_ância com os Piife
ceres das ComiSsões de Constituição e Justiça e de Eco
nomí<i, também pela aprovação do profetõ sob exam~. 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1982. - Henrique 
Santillo, Presidente em exercícíó - Gabriel Hermes, Re
lator- Aderbal Jurema- Aloysio Chaves- Almlr Pin~ 
tu. 

PARECER N• 978, DE 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador João Castelo 
De autoria do ilustre Senador Raimundo Parente, o 

projeto em exame tem por escopo disciplinar a cobrai:lça 
de contas, relativas a serviços prestados ao consumidor, 
nos casos específLcos das empresas públicas ou conces
sionárias- do poder público. 

Analisando a matéria, as dout~s Comissões de Consti
tuição e_ Justiça, Economia e Legislação Social, ofereçe.. 
ram pronunciamento favorável à aprovação do projeto. 

No âmbito da competência regimental desta CoritisS_ão 
de Finanças, cabe-:riõs examinar as conseqüências das 
medidas propostas, em termos de poss(veis efeitos noci-
vos ao adequado equilíbrio entre receitas e despesas. 

Basicamente, trata-se de_ det~rminar um período para 
o vencimento das contas de serviços públicos, que pass:a~-
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rá a ser limitado a datas escolhidas entre o dia.20 e o últi
mo dia de cada mês. 

Assim considerando, emendemos que a limitação pre
tendida no projeto não modificará o fluxo financeiro 
mensal das empresas, razão porque opinamos pela apro
vação do mesmo. 

Sala das ComissÇies, -~9 de setembro de 1983.- Ita
mar Franco, Presidente. João Castelo, Relator. José Fra
gcli - Hélio Gueiros - Octávio Cardoso - Amaral 
Peixoto- José Lins, vencido, em voto em separado, Sal
danha Derzi - I ris Célia - Jutahy Magalhães 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR JOSÉ LINS 

_O projeto de lei de autoria do nobre Senador Raimun
do Parente pretende fixar urri-perlodo específicO, OU seja, 
a partir do d~a 20 do-mês subseqü-ente, para~ a cobrança 
das .contas emitidas pelas empresas conceSsionárias de 
serviços públicos. 

Não obstante a meritória intençã.o ao autor, iust[fica
d.U na _conveniência _de ap~oximar as épocas de pagamen
to dos salários e de cobranças das contas, entelldemos 
que a medida proposta no projeto pode ser considerada 
de caráter espec-ificamente administratiVo, -parecendo
nos desnecessária sua fnclusào em nonnajurídica de ca~ 
ráter geral. 

Por outro lado, a redução do perlodo de vencimento 
das contaSfimitandO-õ aos i.íltim_õs dez día~ de cada mês, 
poderia acarretar desequilíbrios financeiros às empreSas, 
em termos da conseqüente concentração das receitas de 

_caixa_ naqueles períodos, enquanto permaneceria inalte
rado o calendário de despesas. 

Çonsiderando que_a medida ten_de a restringir a flexi
bilidade indispensável à eficiente at.uação çios adminis: 
tradQres, além de causar dificuldades finanCeira~ às çm
presãs concessionárias de s_erviços públicos, entendemos 
que o projeto deva ser rejeitãdo. 

Sala das Comissões, 29 de setembro de t983._- José 
Lins. 

PARECERES N•s 979 E 980. DE 1983 

- Sobreo Projeto de Lei do Senado n'i' 1, de 1983, 
que "introduz modifica4;ões no Código Brasileiro de 
Telecomunicações (Lei n"' 4.117, de 27 de agosto de 
1962)". 

--PARECER N• 979, DE 1983 
Da Comissão de Constitui~ão e Justiça 

Relator: Senador Odacir Soares 

O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 
Nelson Carneiro, acrescenta dois parágrafos ao art. 30 
da Lei n~' 4. l 17/62 - Código Brasileiro de Telecomuni
cações - assegurando, no primeiro (§ 39), em caso de o 
serviço telefónico tio Estado ou Município sei explorado 

-pormals-de uma empresa, que ao assinuote de linha_ Çgg
rantido o direito de transferência de um para outro local, 
reservando, no segundo(§ 4"'); à concessionária 6 direitO 
de cobrar a diferença maior, na hipótese de defasagem de 
preço de transferência, e ao assinante o direito de reaver, 
atravês de aÇôes, -ã diferença menor. 
__ 2. ·"Na JuS_tífiCação, diZ o autor: "O que se quef, pre
ponderantemente, é dar atendimentO à arguta obSer
vação que nos foi enviada, para quem os assinantes de 
telefones em lugares co_mo o Estado do Rio, onde exis
tell_l duas_e_mpresas conce_ssioilãria-s(a iELEIU e ã CE
TEL), Sofrem terr-fveis prejuízos aO s_erem obrigados a 
mudar-se de_ um _bair.ro para outro, ou mesmo de um 

-- para outro. Município, já que são forçados a negociar o 
telefone para aquisição de outro no novo local de resi
dência". 

3. Compete à União legislar sobre Telecomunicações 
(art. 89, item XVII, letra i, da Constituição), ao Congres
so Nacional dís-por sobre todas as matérias da competên-
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tj_~ da União, inexiste, no caso, competência privativa de 
outro Poder, aplicando-se, destarte, o ·princípio legal da 
competência concorrente de iniciativa (art. 56 da Lei 

Maior). Harmonizando-se o Projeto oom os princípios 
substantivos da Carül Magna, é ele cono.,títucional. 

li. Sob os aspectos de juridicidade ~ regimentalida- _ 
de, nada a objetar. 

Quanto à técnica legislativa, deve o tempo do verbo da 
cláusula de vigência (art. 2"') figurar no presente e não no 
futuro do indicativo, tempo apropriado para indic--dr o 
efeito continuado. 

3.2. No mérito (art. 100, item I, n<J 6, do Regimento 
Interno) merece a proposição acolhfmcnto, pelas ra7C:es 
que figuram em sua sustentação, já que visa a ganmtlr o 
direito do assinante_ de linha telefôníca, provendo, ao 
mesmo tempo, no sentido do resguardo dos legítimos in
teresses das concessionárias. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do pro
jeto, por constitucional, jurídico, regimental, de boa téc
nica legislatiYa e, no mérito, oportuno e conveniente, 
com a seguinte emenda: 

EMENDA N' I·CCJ 

Dê-se ao art. 29 a seguinte redução: 

"Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
puófíCação." 

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1983.- Murilo 
Badaró, Presidente- Odacir Soares, Relator- Martins 
Filho - Aderba.l Jurema- Enêas Faria- Passos Pôrto 
~Alfredo Campos- Amaral Furlan- Helvídio Nunes. 

PARECER N• 980, DE 1983 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas 

.R~Iator: Senador Luiz Cavalcante. 

De iniciativa do ilustre Senador Nelson Çjj.IfJCiro, o 
projeto em exame introduz modificações no Código Bra

- sileiro de T~lecornunicações (Lei n\> 4. 1 17, de l 962). 
Justific.:mdo a proposição, seu ilustre autor esclareCe 

que "o art. 30 do Código Brasileiro de Telecomunicações 
(Lei n\"' 4. 117, de 1962) é o díspositivo a traçar normas 
básicas aplicáveis aos serviços de telégrafos, radiocomu
nicações e telefones, cuidando o seu§ 2~', particularmen
te, dos serviços de telefones explorados pelos Estados ou 
Municípios". 

Assim é que o projeto acrescenta, ao referido art. 30, 
parágrafos assegurando, ao assinante de (ínha, o direito 
de transferência de um para outro local, no território do 
Estado ou Município onde o serviço telefónico for explo
rado por mais de umu empresa e, havendo defasagem de 
preços, no_ caSo de t_ransferência, reserva-se à concessio
nária o díreito- de cobrar a diferença a maior ou ao assi
nante o direito de reaYê-la através de ações se a menor. 

A modificação evjtará que_ os assinantes de telefone, 
em lugares como o Estado do Rio de Janeiro, onde exis
tem dua.s empresas concessionárias - TELERJ e_CE-

----TEL- sofram prejuízos, já que, ao se mudarem, ficam 
obrigados a negociar a assinatura da prestaçào de ser
viços-telefónicos para aquisição de outra no _novo local 
de residénCia; ao me.smo tempo que resguarda à conces· 
sionãria o direito de cobrar a diferença "a maior" ou ao 
~inante o direito de r~avê-la .atr~vés de aç-ões, se a me
nor. 

Considerando que a proposição visa a garantir os di
reitos do assinante de linha telefônica,_e que resguarda os 
interesses- das conc,es$ionárias, somos, no âmbito desta 
Comissão, pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 1983. --B~ne~i~ 
to Ferreira, Presidente - Luiz Cavalcante, Relator -
Hélio Gueiros- Affonso C amargo - Aderbal Jurema. 
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PARECERES N•s 981 E 982, DE 1983 

Sobre o Projeto de Decreto Legislath·o n"' 9, de 
1983 (n9 132-B, de 1982-CO), que "'aprova o texto do 
Protocolo de Prorrogação do Acordo sobre o Comér
cio Internacional de Têxteis {Acordo Multifibras), 
assinado em Genebra, a 9 de fNerciro de 1982, que 
inclui as uconclusõcs Adotadas -pelo Comitê de Têx
teis em 22 de dezembro de 1981". 

PARECER N• 981, DE 1983 
Da ComisSão de Relações Exteriores. 

Relator: Senador Severo Gomes 
Atendendo ao preceituado na Constituição Federal 

em seu artigo 44, item I, o Senhor Presidente da Repúbli
,.;;~ envia ao Congresso NaciOnal, ãwmpanh<ldo de EX
posição de Motivos do Senhor Minis.tro de Estado dáS 
Relações Exteriores, o texto do Protocolo de ProrrO

gação do Acordo sobre o ConYénio Internacionuf -ª~ 
Têxteis (Acordo Multifibras), -aSsinado em Gencbm, a 9 
de fevereiro de 1982, que inclui as "CoriclusõeS Adota
das pelo Comitê de Têxtcb cm 22 de dezembro de 1981". 

O Senhor Ministro das Relações Exteriores, na eXpo
siÇ'ào de motivos que acomr•mhu a Mensagem, ln forma 
que "o Comitê de Têxteis do- Acordo Geral sobre TU rifas 
Aduaneiras c Comércio (GATT) -éoncltifu, cm 22 de de
zembro de 1981, o pl-oce.;,.;()-Oc reVisão dO AcorJo sobre 
o Comércio Internacional de Téxtcls, __ con-hcCido Como 
A~;ordo Multilibras, aprovandO, por .çonsenso, o Texto 
do Protocolo de Prorroga..;ào, com \'igência de i"' de ja
neiro de 1982 a 31/7 de 1986. O no.rCtinS&Uinénto acor
dado, que substitui o Prowcolo de Prorrogação de 1977, 
e.\ pirado em 31 de delcmbru de 1981. resulta, com efeito, 
de longas negociações, cm função das quais PlidCram ser 
superadas as principais diYcrgências entre Os giu.pós de 
raíses exportadores e importadores. 

O Acordo 1\.-tultifibras do GATT, nrigina!mcnte fimiU: 
dn cm 1974, inclusive pelo Brasi!. s~ destina ü pronlCIVêr 
um crescimentO ordenado do comércio intt.:rnadottul de 
produtos têxteis, à lul não apenas da conveniênci.:t de 
cvit:.lr situações dt: desorganização de mcrcu=do nos pa{: 
~.:-. importudores, mas também d:.l necessidade de res~ 
Q.llt!rdar os interesses doo.;_ países t:m descnvohimcntÕ. 
S11h sua égide, são cdebrJ.dO~ arrunjoS. biJatcruis partire
.:;ular o fluxo comercial de têxteis entre uns e outros p<tí
:_.~, dentre os quais se rc:;.s:.lltam os que temos flrmados _ 
~·.Jm os Estados Unidos d;J América. com :i Comunid.tiJe __ 
b·\mómica Europi:-iu, com a Âu~triu c com a Suécia. 
Havendo~se caracterizado como instrumento eficat na 

r.:l!ulamentação do comérdo mundial de tt:_xlds. estabe~ 
J.:~cndo princípios e critérios equilibrados par;l Hdoçào 
de eventuais restrições :Is 1111portu..;Ci<>!:>, o Acordo.Multi
f!hras original foi antes prorrogad<J pelo Protocolo Jc 
Extensão de 1977, que, introduzindo a dcnominadu ,.:;!(í.Ô-
sula de "afastamentos raLu[tveis". acabou por pos;;,ibili
tar a ocorrência de exc_essos protecionis.tas, contrários ao 
espírito e disposições do tt!xto oiigin31. 

Por oposição a essas drcuns_úi_ncias_,_ e mercê de 
atu:.Jçào amplamente coordenada, ~.:om ativa partici
r~tçlio brasileira, os paísc~ exportadores cm desenvolvi~ 
rnento lograram agora, de modo gemi, uma rcvi:i.ão do 
~uaúro multilateral que 0rienta as negociações bilaterais 
cm condições mais claras c favorável~ que as previamen~ 
te ~.:ontempladas no Proto.:olo de !977. Não obstante 
ainda conter aspectos restriti.v.os à. expansão das expor· 
tações dos países em desen>olvimemo. o novo Protocolo 
urreo;enta, como uma de ~tla~ caruc_Lcrístkas princip<li~. a 
e.•dgência de consentimento mútuo p<.~r:l a eventual apli· 
.. ·l!çào, no campo bilateraL de níveis -em- condições distan
tes das estipulada~ no Ac<2rdo Multlfibras original. Além -
dio;so, como resultado dn:. esforços por :.Hribulr maior 
nrecisào aos termos de apllcação do Acordo, os países 
~·\portadores cm desenvolvimento L•btive.r<J/11. entre ou-

tros rontos, a eliminação do conceito de "afastamentos 
razoáveis", e parâmetros mais definidos e rigorosos para 
caso:; de eventuais restrições tanto às cláusulas de tlexibi
lidudes na utilização de quotas, quanto ii previsão de ta
xas de crescimento anua! para os contigentes negociados. 

Ao longo de tod_o u processo de negociação do Acordo 
M ultifibras, _e _especialmente em suii- fase conclusiva, em 
Genebra, a cujo consensO associou-se a Dclegução do 
Brasil. nossas posições foram objeto de pennanente 
coordenação promoYida pelo Itamarati, por intermédio 
de deliberações do "Grupo Têxteis" brasileiro, de que 
paTtic!param os Ministérios da Fazenda, da Indústri<te 
do Comércio, a Carteira de Comércio Exterior do Banco 
do Brasil S/ A, a Confederação Nacional das Indústrias e 
o Conselho Nacional da Indústria Têxtil. 

O novo Protocolo de Prorrogação, reflete em linha:; 
gerais as principais posições recomendadas no seio do re
ferido grupo. O Reri'esentante Permanente do Brasil em 
Genebra, e Chefe da Delegação brasileira às citadas ne
gociações, Embaixador George Alvares Maciel, foi, em 
conseqüência, autorizado a assinar o instrumento multi
lat..::ral cm 9 de feYerciro de 1982, ad rcfcr_endum do Con
c;rCSsó Nacional. 
~ No âmbito regim~ntal desta Comissão, nadu encon
twmos que pOssa se-r contrário ao Protocolo. 

Ante o exposto. somos pela ~ua aprovação na -forma
em que se cncnntw no Projeto de Decreto Legislativo nQ 
9; de 1983. · 
-Sala das Comis<;Õcs, 1-+ d..: sdcmbro de l9l::J.- Luiz 

Viana, Presidente.- Setwo Gomes, Relator.- Itamar 
Franco, com restrições. - Joii.o Calmon - Roberto 

- CwJJ)i-o,~ - A_n!áral Peixoto - Octúv)o CarJoso -
Virgilio Túvora - Marco Maciel. 

PARECER N• 982, DE 1983 
Da Comissão de Economia 

Relator: SenJidOr José Fragclli 
Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso 

I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente daRe
públku. Submete ao Congresso Nacional, acompanhado 
óe Expú:-;íção de :Vioth•os do Senhor Ministro de Estado 
das R dações Estt.!riores, o texto do Protocolo de Prorro
gação do Acordo sobre o Comércio Internacional de 
Têxteis (Acordo .1\-fultifibras), assinado em Genebra, a 9 
de fevereiro de 1 ~82, que indu( as "Co-nclusões Adota
Jas pelo Cõmitê J-t: Têxteis em 22 de dezembro de 1981". 

Segundo a Exposição de MotiYos referida, o novo ins
trumentO aCofdãdo (ora· em exame) sUbstitui o Protocolo 
de Pr_o.rrqgaçào de 19n, expirado em 3 !"de dezembro úl
timo. c resulta "de longas negociações iniciadas cm de~ 
zembro de 19"80, em função das quais puderam seÍ' supe
radas as principais divergêndas entre os grupos de países 
exporta·Jores e importadores". 

O Acordo Multi fibras do GATT, firmado em 1974, 
tem por-objetivo "promoYer um crescimento ordenado 
do comércio internacional de produtos têxteis, à luz não 
apenas da conveniência de_ evitar situações de desorgani· 
zação de mercado nos pa[ses importadores, mas também 
da ne:CC-5-sidad_e de resguardar os interesses dos países ex
portadores, particularmente dos pafscs em desenvolvi
mento''. 

No ftmbito desse Acordo são cetebrados arranjos bila· 
~tcrais para regular o- fluxo comercial de têxteis entre paf
ses_signatários, do-s quaís se ressaltam os que flrmamos 
com os Estados Unidos, com a Comunidade Económica 
Européia, com a Ãustria. e com a Suécia. _ 

O que veio a ocorrer é que a prorrogação formalizada 
pelo Protocolo de Extensão de 1977 introduziu no A cor

- _do a denominada cláusula de "afastamentos razoáveis" 
-que possibilitou a ocorrência de excessos protecíonis~ 
tas t:ontrários ao espírito e disposição do texto original. 

I-h..1uve rcuçào a esse estado de coisas, por parte dos 
países exportadores em desenvolvimento, "com ativa 
partidp:>ção-hrc~sileira". Foi então obtida uma< revisão 
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do quadro multilateral que orienta as negociações bilate
rais em condições mais claras e favoráveis que as previa
mente contempladas no Protocolo de 1977. 

O novo Protocolo -esclarece a mesma fonte das pre
sentes informações - apresenta, como uma de suas ca
racterísticas principais, a exigência de consentimento 
mútuo para a eventual aplicação, no plano bilateral, de 
níveis e condições distintas das estipuladas no Acordo 
Multifibras original. E cabe ainda destacar, como resul~ 
tado dos esforços para atribuir maior precisão aos ter
mos de aplicação do Acordo, que os países exportadores 
em desenvolvimento obtiveram, entre outros pontos, a 
eliminação do crédito de;:. "afastamentos razoáveis" e pa
râmetros mais definidos e rigorosos para casos de even
tuais restrições tanto às cláusulas de flexibilidade na uti
lização de quota quanto à previsão de taxas de cresci
mento anual para os contingentes negociados. 

fica ainda esclarecida que as posições brasileiras no 
processo de renegociaç_ào d9 Acordo Multiflbras foram 
coordenadas pelo Ministério das Relações Exteriores, 
atravéS do.-"GruPo Têxtil", de que participam os Minis
térios da_Fazenda c da Indústria e do Comércio, a Car~ 
teira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, a Confe
deração das Indústrias e o Conselho Nacional da Indús
tria Têxtil. 

Pelo Protocolo de Prorrogação ora examin<1do, o 
A~;ordo sobre Comérciq_ Internacional de Têxteis, fica 
prorrogado ror um período de quatro anos e sete meses, 
até 31 de- julho de 1986, 

Observamos, relath•amcnte ao Protocolo de Prorro~ 
gaçào em rcfcrCncia, que os esclarecimentos prestados 
pelo Ministério das Relações Exteriores são elucidativos, 
a prorúsito do sentido de perfeita normalidade proces~ 
suai e de plena conveniência parJ. o interesse brasileiro 
do _que foi n~gociado através desse instrumento. 

E oportuno !effibrar que os têxteis constituem tradi~ 
ciomtlmente um item da produç-ão nacional de dificil eo
mercialiZJção internacional. face à condição pnrtk:u!ar 
de no~~o parque produtor, que reOctc nossas limitações 
técnicas e econõ.riücis, e a -sítúação de forte concorrência 
ofcredda p~1r outros numerosos países que produ;ern c 
export<~m teddos. f: oportuno assim, cm nosso entender, 
qu~Llquer esforço desenvolvido pelas agências competen~ 
tes de no,;;:;a Adn-Jinbtr:.tt,:ào,liara manter e ampliar apre
sença brasileira no pkmo difícil desse merendo. É css.c o 
principai aspecto que identificamos no presente Protor.:o
lo. 

Pelo exposto. portJ.nto, opinnmns pela apruva·~ào do 

!exto do Proto...:olo "de Prorrogaçlo do Acordo sobre o 
Co1;1érc!o fnternadonal de Tê.xteis, assinado cm Ge
nebr<l, a 9 de fevereiro de 1932,- nos termos do que dis
põe o Projeto de Decreto Legislativo n~' 9, de 1':/:SJ. 

S<tla da Comis:.i'io. 27 de outubro de 1983.- H:oberro 
Campos, Prcs[den_tc -José frageHi, Relator- Albano 
Frarico- Affooso C amargo- !ris Cêlía ~Benedito Fer~ 
rE'ira. 

PARECERES ''<'5 983 E 984, DE !983 

Sobre o Projeto de Decreto Legisiatho n9 16, de 
1983, que '"apro,-a o texto do acordo Comercial Cc~ 
lehrado entre o GGh'rno da Repuõiica Federnth·a do 
Brasil c o Governo da República Popular do C'ongG, 
em/ Qe.julho de 1982". 

PARECER -~' 983, DE 1983 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador João Calmon 

Atendendo uo disposto no artigo 44, inciso 1. da Cons· 
tituiçào, o Senhor Presidente da República su.bmeie à 
apreciaçào do Congresso Nacional o texto do Acordo 
Comercia! concluído entre o Brasil e ::t Repúblicu Popu
lar do Congo, em Brasília, em 7 de julho de.19&2. 
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A matéria se faz acOmpãnhar de Exposição de Moti
vos do Ministro de E~;tado d.ª:i &dações Exteriores na 
qual encarece a aprovação do tex.to em vista qUe: 

•• ... visa a desenvolver as relações comerciais entre
os dois países, em bases de igualdade e benefícios 
recíprocos, e assemelha-se a instrumentos já assina
dos pelo Brasil com outros pafses africanos." 

Na Câmara dos Depurados a matéria foi aprovada, 
apôs receber voto favorã_vel em todas as ComiSsões, sen
do de se ressaltar que o parecer proferido no órgão en
carregado de examinar o mérito desta_cou a "conveniên
cia para o Brasil de estreitar s~u_s laços com os pa.fses do 
Terceiro Mundo, tendo em vista a profunda identidadç 
que entre nós existe, do ponto de vista histórico e econô
mico''. 

A parte preambular do ato internacional em apreço 
explicita não só o desejo das Partes Contrataptes de re
forçar a amizade ent~:e os povos como sobretudo o âni
mo de estabelecer c desenvolver relações comerç:iais em 
bases_ igualitárias e capazes de ensejar beneficias reCípro
cos. 

O respeito à legislação lnte~n~de cada qual é assegura
do pelo disposto no artigo vestibular. Logo a seguir, 
pactua-se a concessão_ mú~u_a da_ "ÇlaúsUi~ da n_ação 
mais favorecida", no tocante aos direitos aduaneiros, ai_-
fandcgários, de impor!ação e exportação. -

A fim de facilitar o intercâmbio, é pi:-evistil. a entrad_a 
no território dos países contratantes, livres de impostos, 
taxas ou outras imposições fiscais, de mercadorias desti
nadas a servirem de: 

-amostras para obtenção de encomendas, 
-serem objeto de exposição em feiras, 
-servirem de prova ou experiência. 

Será estimulada pelas autoridades. competentes a difu
são de informações bem assim a realiJ;ação de estudos de 
mercado, com vistas a aproveit<~:r e explorar todas as 
possibilidades de amp!i<.~çâo dos negócios. 

As disposições do Acordo em pauta não afetarão as 
obrigações assumidas pelos respectivos Governos em q_u_- __ 
tras convenções internadonais. De forn1a específtca, é 
esclarecido que as vantagens, concessões e isenções ofa
ajustadas não se estenderão automaticamente àquelas 
que forem outorgadas por cada Parte Contratante g.: 

- Paises limítrofes. com_ objetivo de facilitar o comér-_ 
cio fronteiriço: 

-Países com os quais formam uma união adu_am;:ira, 
zona de livre-comércio ou associação_ regional de inte
gração,já estabelecidas 01.1 que venham a ser instituídas; 

- Países que aderiram 01,1 venham a aderir ao Proto
colo que rege as ncgoc:iacões comerciais. levadas a_ efe_ito 
no GATT, entre parseif cm desenvolvimento ou a qual
quer outro ajuste, eni derrogação do Artigo I do Acordo 
Geral sobre Tarifas aduaneiras e Comércio, aprovado 
pelas Partes Contratantes do GATT; __ _ 

-Países que venham a participar das negociações 
para o estabdecimcnto de um Sistema Geral_de Pref~rên
cias Comerciais (SG PC), previstas na Declaração de 
Arusha. de Fevereiro de 1979, 

O tratado concluí_do pelo ltamarati com as autorida
dt:s congolesas tem por escopo fundamental ampliar as 
froteiras comerciais do Brasil e notadamente favorecer a 
penetração dos produtos nacipnais nos mercados africa
nos. A iniciativa_mercce encôtnios, sendo de se esperar 
que os esforços enviados permitam o estabelecimento de 
um intercâmbio mutuamente proveitoso. 

Ante o exposto e tendo em vista que q_tC:.xto atende aos 
reclamos da ordem jurídica externa e interna, respeitan
do, cm parti.;ular, os principias da reciproCidade de tra
tamento ~;: de respeito à soberania do Estado_, opinamos 
pela aprovação do Acordo Comercial celebrado ~nlre o 
Governo-da República Federativa do Brasil e o Governo 

da RepúbliCa Popular do Congo, em 7 de julho de 1983, 
na forJTia do_ Projeto de Decreto Legislativo n9 16, de 
1983. . . 

Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983. - Luiz 
Viana. Presidente. -João Calmon, Relator. -Itamar 
Franco, com restrições- Lourival Baptista -Pedro Si~ 
mon- Saldanha Derzi- Amaral Peixoto- Enélls Faria 
- Octávio Cardoso. 

.PARECER No 984, DE 1983 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Em conformidade_com o disposto no artigo 44, inciso 
I da Constituição Federal, o Sr. Presidente da República 
sub!'flete ã Cósíderação do Congresso Nacional, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo 

-Corilerctal Concluído entre o Governo da República -Fe
derativa do Brasil e o Governo d~ Rc!pública PoPular"Clo 
Congo, ein Brasília em 7 de jUlho de 1982. 

Segundo a Exposição de Motivos menciónada_.. "(_) 
Acordo visa a desenvolver as relações comerciais entre 
os dois palses, em base de igualdade e benefícios recipro
cas, e assemelha-se a instrumentos já assinados pelo Bra-
-sif êôm oUtrõS palses africanos". -

O texto do Acordo, precidido de uma declaração de 
intenções dos dois Governos signatários, repete nos seus 
li artigos o môdelo usual dos documentos do gênero. 

A ampliação do mercado externo para as exp~Ttações 
brasileiras, bem_ como a diversificaÇãO dos parceiros si
luadõs n·o espaço desse mercado, são objetivos de inte
resse fundamental para nosso Pais. Dai o esforço que 
vem sendo desenvolvido nos últimos anos pelo Jtamarati 
pnra estabelecer, em todas as direções possíveis, novas 
pontes que sirvam ao íntcrcsse comercial brasileiro. 

Se em al_guns casos as circunstâncias propícias remu
neram com êxito rápido o esforço empreendido, e, em 

_outras, a conjugação ocasional de fatores negativos im
pec,k a colheita de bons resultados a curto prazo, o que 
importa, sempre ê a coi1.tinuidade da saudável e pa.cífLca 
político. de abrir caminhos, que a prâtica da negociação 
desses acord-Os coloca em evidência. 

Tentando exPandír e aprofund.ar laços de comércio, 
em toda_s_a,s direções, estamos justamente seguindo a tra
dição mais antiga no relacionamento internacioft.il~qúe é
o da aproximação e do entendimento com todas as 

_,._ nações -amigas, pela boa linguagem de um intercâmbio 
de prOdutos que atenda, em cada faixa bilateral, a resul
tados econômicos capazes de satisfazer a ambãs as Par
tes. 

Na linha das presentes razões, opinamos pela apro
vação do texto do Acordo Comercial Brasil-Congo, nos 
termos do que dispõe o Projeto de Decreto Legislativo nQ 
16, de 1983. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1983. ~Roberto 
c-ampus, Presidente. - Lub: Cavalcan[e, Relator. - At'~ 

fonso C amargo- Albano Franco- José Franco- José 
fragcHi - Íris Cé(ia - Benedito Ferreira. 

-PARECERES NoS 985 E 986, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara no? iú: de 1983 
(n"' 1.918-A, de 1983, na Casa de origem) que ''dispõe 
sobre a emissão de uma série de selos comemoratha 

::;--do primeiro centenário da abolição da escra~·atura no 
Estado do Cearâ ... 

PARECER N~> 985, de l983 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

Pdo present~: r'rojeto de lei, o Poder Exec1:1tivo emiti
r~, até o diu ~-~ J~ mar~O de 1984, uma série especial de 
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selos comemorativa do primeirO centenário da abolição 
da escravatura, no Estado do Ceará. 

O's selos terão valores e características a serem deter~ 
minados pelo Executivo, que tem o prazo de sessenta 
dias para regulamentar a lei. . 

Na Justificação, o autor, DepJ.\tado Marcelo Linhares, -
relembra o fato histórico relativo à ação dos contraban
distas de escravos que, no período de 1842 a 1850, iritro
duziram, naquela Unidade, a mêdia de trinta e cinco mil 
escravos por ano. 

O comércio escravagista ampliou-se de tal forma, no 
Ceará, que o povo" se revoltou. Da[ terem stirgído_ entida
des inúmeras, todas com o objetivo de lutar pela tiber
tã"çãO dos negros oprimidos. 

A loja maçôntca Fraternidade Cearense dedicou-se, 
entre outras tantas organizações, à luta contra a escrava
tura. As idéias libertárias tomaram vulto e, a ! 9 de janei
ro de 1833, a Vila de Acarape declarou qu~ "nenhum ho
mem terá direito de propriedade sobre outro". Por isso, 
referida vila passou a ser chamada de Cidade de Re
denção e de Rosal da Liberdade. 

O exemplo de Acarape fo( seguido- pelos Municípios 
de Pacatuba, Itapajé, Baturité, lcó, Tai.Jâ, Maranguape, 
Messejana e Aquirás. Terminou com a Declaração da 
Liberdade, feita a 25 de março de 1884 e que Joaquim 
Nabu..:o, em correspondência a José do Amaral, assim 
interpretou: 

O que o Ceará acaba de faz~r não signífica por -
certo ainda - O Brasil Liberdade- mas modifica 
tão profundamente o Brasil Escravidão, que se pode 
-dizer que sua nobre província nos deu uma nova pá
tria. A imensa luz acesa no Norte há de destruir as 
trevas do SuL_Não há quem possa impedir a marcha 
dessa claridade. 

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi aceita. 
nas Comissões e em Plenário. Todos os aspectos foram 
analisados, principalmente o da competência legislativa, 
o da atribuição do Congresso Nacional, o do processo 
legislativo e o de legitimidade de iniciativa. 

No que se refere a este Úrgão Técnico, o acontecimen
to deve ser Observado, em especial, do ponto de vista de 
comunicação. É preciso que o Brasil de hoje conheça de
talhes das iutus que foram mantidas, aqui e ali, ãtravês 
da história. 

O estudante de nossos dias precisa saber que houve, 
llo Ceurá u-itúi--Unfecipaçã:o libertária do negro. Os com
pêndios escolares de hoje talvez nem consignem o episó
dío. E é preciso que uma emissão especial de selos venha 
a esclarecer pontos obscurecidos do cohecimento históri~ 
co de nosso povo. 

Opinamos, por conseguinte, pela aprovação do pre
sente projeto de leí. 

Sala du Comissão, 27 de outubro de 1983.- Benedito 
Ferreira, Presidente- Aderbal Jurcma, Relator- Hêlio 
Gueiros - Affonso Camargo - Luiz Cavalcante. 

PARECER N9 986, de 1983 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Adcrbal Jurema 
O Projeto em exame, de autoria do ilustre E>eputado 

Marcelo Unhares, tem por objetivo dispor sobre a emis
S1iõ- de uma série especial de se! os comemorativos_do pri
meiro centenário da abulição da escravaturu no Estado 
do Ceará. 

Em sua justificação o autor do projeto di.o: que: 

No dia 25 de março de 1984 estaremos comemo
rando o primeiro centenário dü abolição du escrava
tura no Ceará. 

Os anseios emancipadores, que muito cedo ha
viam se manifestado no povo cearense, eram idcnti
fi.:ado:-. até pela maneira com que os "senhores" tra
tuvam os cativos. 

Não havendo cultura de café, cacau ou cana-de
açúcar, os escravos ajudavam no serviço do ct~.mpo 
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e, principalmente, nos afazeres domésticos. Este 
convívio constante deu origem ·a profundos senti
mentos de amizade e solidariedade entre os brancos 
e negros. 

O grande problema da escravatura no Ceará se 
refeiía mais ao tráfico intenSO-:- A ação dos contra
bandistas fez com que fosse intrOduzidos, sô no 
período de 1842 a 1850, uma mêdia de 35.000 escra
vos por ano. As demais regiões do País buscavam, 
permanentemente, no Cearâ, mão-de-obra barata. 

Os historiadores nos dão_ conhecimentO de que a 
revolta do povo com esta situação fez surgir várias 
entidades, como Perseverança e Porvir, Sociedade 
Cearense Libertadora. Sociedade das Senhoras Li-

,. bertadoras, que se dedlcavam à luta pela liberdade, 
e outras, como a Loja Maçónica Fr-ateinldade Cea
rense, que embora tendo outros objetivos, visavam 
igualmente a ajudar a emancipação de escravos. 

O.s "libertadores" iniciaram seu· trabalho na Ca
pital e espalharam suas idéias pelo interior, até que 
em 19 de janeiro de 1833, na vila de Acarape, mais 
tarde chamada Cidade_ da Redenção, foi declarado 
que "nenhum homem terá direito de propriedade 
sobre outro". A vila de Acarape foi, assim, a primei
ra a transformar-se em "Rosal da Liberdade", na 
expressão de um de seus iilhos o jornalista e profes
sor Perboyre e Silva. 

Em seguida outros municípios a imitaram, os 
municípios de Pacatuba, Itapajé, Baturité, Icó, 
Tauá, Maranguape, -Mcsse]ana c Aquil-ás. 

A luta continuou, unindo clfro, nobreza e povo, 
atingiu váriOs- municfpios atê chegar à- Capital. 
Sobre este momento.de glória escreve o historiador 
Raimudo Girão. 

Até_ que, vencido o terreno palmo por palmo, no 
dia da anunciação da Virgem Santa, sua amorável =
padroeira, em 25 de_ março de l884, a Capital abriu 
o coração e a alma para receber a ansiada Decla
ração da Liberdade. 

Assim o projeto, é da maior importâilcia e a data que 
ora se aproxima merece ser .condignamente comemora,._ 
da. 

Portanto, consideramos justa a homenagem proposta 
para comemorar o transcurso do centenário de fato tão 
importante para o povo br<~sílci"iro, tanto pelo significado 
da data, como pelo conteúdo de seu texto. _ 

Inegavelmente, este é um. projeto de grande signifi
cação histórica, país homenageia: a luta vitoriosa do 
povo cearense que nfluenclou decisivalnente a aholiçâo 
da escravatura em todo território braSileiro _Quatró anos 
mais tarde. 

Isto posto, e por julgar a homCnagemjusta e oportuna 
somos por sua aprovação. 

Sala da Comissão, 3 de novembro de 1983. João Cal~ 
mon, Presidente- Aderbai Jurema, Relator -José Fra~ 
geili -José lgnácio Ferreira-- Passos Pôrto. 

PARECERES N•S 987 E 988, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1983 
(n9 344-C, de 1979, na origem), que "proíbe o apri~ 
sionamento de páS.!iaros ou quaisquer outras aves e 
animais silvestres, decide sobre sua liberação compul
sória em áreas florestais que especifica, e dá outras 
providências". 

PARECER N' 987, DE 1983 
Da Comissão de COnstituição e Justiça 

Relator: Senador Adcrbal Jurema. 
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Depu~ 

tactos, de iniciativa do ilustre-Deputado José Frejat, 
proibe o aprisionamento de pássaros ou quaisquer ou
tras aves_ e animais silvestres, decide sobre sua liberação 

cOmpulsória--em áreas florestais especificadas e d_á Qutras 
providências_ 

2. Na Justificação, diz o Autor que o Projeto tem 
três fundamentos; "o legal - a lei não permite o cativei
ro, ressalvados os raríssimos casos que especifica: o ético 
-constitui forma de crueldade o aprisionamento injus
tificado dos únicos seres realmente livres (os pássaros) e 
quC nascerarri para voar, sendo inaceitável retirá-los de 
seu hatitat, "um crime praticado contra a Natureza", no 
dizer de Michel Lacoeste; o ecológico -a caça de tais 
espécies, que têm missão biológica a comprir na natureza 
(destruiÇão de-insetos e pragas daninhas, polinização, 
etc.) provoca o desequiHbrio, fatal ao homem", 

3. Em sua "tramitação pela Câmara dos Deputados, 
foi o Projeto apreciado pela douta Comissão de Consti
tui~ão e Justiça, que o considerouponstitucional e jurídi
co. 

Assim, à luz do item III, "b", n9 I, combinado com o 
üem I, n9 6, do art. 100 do Regimento fnterno cabe-nos, 
tão-só, o exame do mérifo. 

O Projeto, durante a sua tramitação na Câmara dos 
Deputudos, sofreu uma série de emendas que procura
~am amenizar o radicalismo de sua filosofia totalitária. 

Na votação em plenário, com a ausência flagrante de 
número, as emendas atenuantes foram rejeitadas e o Pro
jeto chega a esta Casa, como muitos outros_,_sem a devida 
renexão. 

Procura o autor dQ P_rojeto inovar a legislação jâ exis
tente sobre o assunto; inovação, porém, de um mal con
tido exagero legiferante. Basta que se atente para a série 
de_ proil:;lições ~stabelecidas no Projeto, que ferem fron
talmente os usos e costumes da sociedade brasileira. E 
não se venha alegar um sentimentalismo de opereta 
quando se procura justificar o Projeto com uma filosofia 
de almanaque_, num apelo para uma liberdade faunesca 
iúcal. 

Não será com proposiçõeS dessa espéCie que se defen
de a fauna brasileira, _exposta aos quadrilheiros do pan
tanal e aos desmatadorcs clandestinos que são proble
mas prioritários para o Instituto Brasileiro de Desenvol
vimento Florestal. 

Ao examinarmos, com todo cuidado, este Projeto, ve
rificamos que ele, além de atentar contra os di.r:çitos indi
viduais_, iria criar sitUações perigosas de relacionamento 
entre o poder público e os modestos amantes dos pássa
ros, que os há em de:Genas de milhares por este Brasil 
adentro. 

Desde os primórdios da vida humana que o homem 
caç_Qu, prendeu e domesticou animais selvagens. Assim 
acontect:u com o cão, o cavalo e o boi. Da transição do 
estado selvagem para o doméstico, com o evoluir dos 
terfij.)Os, o homem passou a criá-los em cativeiros, me
diante o estudo de seus hábitos alimentares e de .repro
dução. 

Quando os portugueses apartaram ao Brasil, pela pri
meira vez, encontraram os índios na posse de várias aves 
domesticadas. 

Indios, brancos, negros, mulatos, enfim, brasileiros to
dos nós, herdamos essa característica que podemos afir
mar estar plenamente integrada nos nossos usos e costu

- mes familiares._ 

Sociologicamente, a criação de aves em cativeiros, nas 
cidades, é_ uma das formas espontâneas de garantir um 
mínimo de cantata com a natureza. 

Da criação à reprodução e ao aperfeiçoamento genéti
co está a cadeia natural para a garantia da sobrevivência 
de aves canoras e ornamentais. 

-o desmatamento e o uso de ínseticidàs-e de vários ou
tros deferiSivos agrícolas nas lavouras são os maiores res
ponsáveis pela ameaça de extinção das aves canoras sil
vestr.es: A alternativa válida para contrapor-se a essa 
predUção irresistível nâo são projetas de lel d_o tipo que: 
estamos analisando. 

O IBDF inteligentemente encontrou _a solução no estl
- ilnilo a criadouros devidamente legalizados, em obediên-
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cia à Leijâ existente, que -dispõe sobre a proteção à fauna 
e dú outras providências. 

Quero referir-me à Lei 5.197, de 3 de janeiro_ de 1967, 
que regula exaustivamente o assunto. 

Portarias subseqüentes, do lBDF, regulamentaram os 
artigos dessa Lei, estimulando a criação de sociedade or
nitológicas em todo_ o País. Dessas organizações temos 
recebido apelos no sentido de exPlicarmos o trabalho si
lencioso que elas realizam em defesa da preservação de 
espécies canOfas-ameaçadas de desaparecimento pelo co
mércio ilegal de aves e pela extinção de áreas verdes. 

4, Diante do exposto, e tendo em conta que esta 
Casa é, constitucionalmente, a Câmara revisora, sou 
pelã rejeição pura e simples deste Projeto, por atentar 
contra os usos e costumes das camadas mais humildes da 
população brasileira, de forma indiscriminada e totali
tária_ 

Sala da Comissão, 14 de-setembrO: de 1983.- Murilo 
Badaró, Presidente.-- Aderbal Jurema, Relator, - Gui
lherme Palmeira --:José Fragelli - Passos Pôrto - Pe
dro Simon - José- Ignácio - Hélio Gueiros - Helvídio 
Nunes - Carlos Chiarelli. 

PARECER N' 988, DE 1983. 
Da Comissão de Agricultura 

RELATOR: Senador João Castelo 
Originário di C:fmara dos Deputados o Projeto de Lei 

n9 53, de 1983, de autoria do nobre Deputado José Fre~ 
jat, proíbe o catíveíro de aves e animais silvestres em ter
mos absolutos. 

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Fe
d~ral rejeitou o Projeto em análise por unanimidade de 
seus pares alegando a sua inoportunidade, uma vez que a 
matéria já está regulamcritada Peta Lei n9 5. 197, de 03 de 
janeiro de 1967, que _trata pormenorizadamente do as

-sunto, 
Vale destacar, do parecer do relator da Comissão de 

Constituição e Justiça, o nobre Senador Aderbal Jure
ma, os seguintes trechos: 

"Procura o autor do Projeto inovar a legislação 
já existente sobre o assunto; inovação, porêm, de 
_um mal confido exagefo legiferante. Basta que se 
alente para a sêde de proibições estabelecidas no 
Projeto que ferem frontalmente os usos e costumes 
da sociedade brasileira. E não se venha alegar um 
sentimentalismo de opereta quando se procura justi
ficar o Proje~o com uma filosofia de almanaque, 
num- apelo Para uma liberdade faunesca irreal. 

Não será com proposições dessa espécíe que se 
defende a fal.!pa brasileira, exposta aos quadrifhei· 
ros do pantanal e aos desmatadores clandestinos 
que são problemas prioritários para o Instituto Bra~ 

- sileiro de Desenvolvimento Florestal. 
Ao examinarmos, com todo o cuidado, este Pro

jeto, verificamos que ele, além de atentar contra os 
direitos individuais, iria" êausar situações perigosas 
de relacionamento entre o poder público e os mo
destos amantes dos pássaros, que os há em dezenas 
de milhares por este Brasil adentro." 

E mais: 

"Quando os portugueses apartaram ao Brasil, 
pela primeira vez, encontraram os índios na posse 
de várias aves domesticadas. 

lndios, brancos, negros, mulatos, enfim, bra-silei
ros todos_ nós, herdamos essa caracterf.stica que po
demos afirmar estar plenamente integrada nos nos
sos uSos e costumes familíares. 

Sociologicamente, a criação de aves em cativei
ros, nas cidades, é uma das formas espontâneas de 
garantir um mínimo de cantata com a natureza. 

Da criação à reprodução _e ao aperfeiçoamento 
genêtico __ es.tá a cadela natural parã garantia da 
sobrevivência de aves canoras e ornamentais. 
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O desmatamento e o uso de inseticidas e de 
vários outros defensivos agrícolas nas lavouras são 
os maiores responsáveis pela ameãça de extinção 
das aves canoras silvestres. A altern.ativa válida para 
contrapor-se a essa predaçào irresistível não são 
projetas de lei do_J.ipo que estamos analísando. 

O IBDF inteligentemente encontrou a solução rio 
estlmulo a criadouros devidamente legalizados, em 
obediência à Lei já existente, que dispõe sobre a 
proteção à fauna e _dá outras providências." 

Diante da argumentação do Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça,- já homologado unanimemefite, 
resta-nos citar a opinião de várias associações ornitológi
cas brasileiras que se manifestaram contra o referido 
Projeto de Lei, quando o mesmo tramitou na egrê8iii Câ
mara dos Deputados. 

Enlre outras coisas os membros das associações orni
tológicas, devidamente registradas no IBDF, chamijram 
a atenção para o desconhecímen-to da realidade naciona:i, 
no campo do amadorismo de criação de aves canoras, 
pelo autor do Projeto, Deputado Josê Frejat, citando o 
esforço enorme que aquelas associações vêm fazendo 
para a perpetuação de aves da família dos bicudos e cu
riós com sua proC-riação em cativeiros. 

Esse esforço tem s_ido reconhec_ido pelo própriO IBDF, 
porquanto se deixarmos a sorte das nossas aves silvestres 
canoras ·ao Deus dará, o desmatamento e os inseticídas 
liquídarào com essas preciosas espécies da fauna brasi!ei-
ra. 

Nestas condições, somos pela rejeição deste Projeto 
que atenta contra a tradição da população mais simples, 
habituada a ter em casa aves canoras, desde os tempos 
remotos da colonização _brasileira. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 1983.- Bene_dito 
Canellas, Presidente eventual. - Joiio Castelo, Relator 
- Martins Filho - J oào Lúcio - Benedito Ferreira. 

PARECE!IES_II!oS 989 E 990, DE 1983 

Sobre a Emenda da Câma-:a dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado n<11l8, de 1977, que "uni~ 
formiza a legislação referente ao cheque." 

PARECER No 989, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Adcrbal Jurema. 

Volta o projeto a esta Comissão, em virtuc3e de.ei!J_en
da _que lhe foi oferecjda na egrégia Câmara do_s _J?eputa
dos. 

Originária desta Casa_,_ de autoria do. então Senador 
Jessé Freire, o projeto sob exame, que contém completo 
corpo de norma sobre o cheque, recebeu, inicialmente, 
substanciosa emenda substitl!:livª nesta Comissão, Rela
tor o então __ Senador_ ltalívio Coelho. Na Comis5;ão de 
Economia sofreu a·_ Substitutivo desta Comissão effie-nda 
substitutíva de carãter predomimmt_emente formal, sen
do posteriormenle aprovado pelo Plenário nessa versãõ. 
Enviado à Câmara dos Deputados, foi o Projeto ali acO
lhido com uma única Emenda, da douta Cornlssão de 
Constituiçà__o e Justiça, volLando agora a esta Casa e a 
esta Comíssào pára- eXame da referida alteração. 

Incide ela sobre o art._ 68 do projetq, que tem o seguin-
te teor: 

"Arl. 68. Os bancos e casas bancárias q,-ue de
volvem aos seus depositantes ·os cheques por estes 
sacados, depois de liqüidados, poderão fazer prova 
de movimentaçãO das respectivas contas de depósito 
mediante cópia fotográfica ou microf9tográfiCa ~os 
cheques devolvidos, desde que mantenham esse ser
viço de acordo com as normas .de segurança aprova-
das pelo Banco Central." -
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Reza, por sua vez, a emenda; "Art. 68 ~Os bancos e 
~sus banc~rias poderão fazer prova aos seus depositan
tes dos cheques por estes sacados, mediante apresen

- tacão de prova fotog_r~fica ou microfotográfica". 

Como se v_ê, a emenda mantém a substância do artigo 
tornando suaJinguagem mais simples, direta e concisa. 
Ademais_, como lembra ajustíficação, '\ .. os estabeleci,~ 
mentos bancários não estão mais devolvendo os cheques 
depois de liqilidados, para evitar novas despesas e pro
porcionar mais simplicidade e rapidez em seus serviços. 
Dispõem, porêm, em seus arquivos, de cópias fotognHi
cas ou microfotográficas ... " 

Nada se lhe pode objetar quanto à constitucionãlida
de, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. 

No mérito, dado o seu sentido simplificador e atuaU
z~-~?_r~~_?portuna e conveniente. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação da emenda 
por constitucional, jurídica, regimental~ de boa técnica 
legislaliva, e, no mérito (arl. 100, item I, n"' 6, do Regi
mento Interno), oportuna e conveniente, 

Sala da Comissão, -s-de junho de 1983, - Murilo Ba
daró Presidente- Aderbal Jurema Relator- Helvídio 
Nunes-..:.... Odacir Soares - Martins Filho - Marcondes 
Gadelha - Pedro Simon - Enéas Faria - Hélio Guei
ros. 

PARECER No 990, DE 1983 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador João Castelo 
É submetida- ao exame desta Comissão de EcOnomia a 

Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado n9 118, de 1977, que uniformiza a legislação refe-
rente ao cheCj_ue. 

A emenda sob exame consiste e nova redaç_ào ao art. 
68 do projeto, cujo teor original é o seguinte: 

"Os bancos e casas bancárias que devolvem aos 
seus depositantes os cheques por estes sacados, de
pois de liqüidados, poderão fazer prova da movi
mentação das respectivas contas de depósito me
âiante côpia fotográfica ou microfotográfica dos 
cheques devolvidos, desde que mantenham esse ser
viço de acordo com as normas de segurança aprova
das pelo Banco Central." 

Com a nova redução pretendida, o att. 68 terâ a se
guinte forma: 

"Art. 68. Os bancos._~ casa bancárias poderão 
fa4er prova aos seus depositantes dos cheques por 
estes sacados, mediante apresentação de prova foto~ 

_gráfica ou microfotográfica," -----

- TraÍ~~se de .uma emenda que não envolve -aspectOs 
econômicos, a não ser a economia de palavras, na medi~ 
d_~. :erJi que mantém o m~o t:or da redação odgin.al. 

Entretanto, deve-se ressaltar o seu mérito pela capaci
dade de síntese que deve consubstanciar os textos legais 
para o seu perfeito entendimento e eficácia na sua aplica
bilidade. 

Do eXposto, somos pela aprovação da Emenda da Câ~ 
m_ara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n<:> 
1Th(77: 

Sala das Comissões, 20 de -Outubro de 198_3:: =- ROber
to Campos Presidente ---Joilo Castelo Relator - José 
Lins - Albano Franco - José Fragelli - Gabriel Her
m ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D_alla)- O Expedien
te lido ~Ui à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

Novembro de 1983 

·-~ _ _E_iido o ~~eguint~-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 282, DE 1983 
Introduz alteração na Lei n<:> 6.708, de 30 de ou~ 

tubro de 1979, que dispõe sobre a correção automáti .. 
ca dos salários, etc ..• 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. [9 Ê acrescen_tado ao art. 99 da Lei n9 6.708, de 

30 de outubro de 1979, o seguinte parágrafo único: 

"Parágrafo único. Se a demissão, sem justa 
causa, ocorrer em outro período de interregno de 
duas correÇôes automáticas de salários, o cálculo 
dos direito:;, trabalhit.tas do empregado far-se-á com_ 
buse em variução proporcional do INPC correspon
dente ao mês da despedida, atendido o disposto no§ 
1~ do art. 29 desta lei." 

Art. _ _2~ _Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revoguem-se as disposições em contrário. 

Justificação 
A presente proposição c a medida nela consubstancia

da preocupam-se com a situação daqueles empregados 
que são despedidos, sem justa causa, no intervalo entre 
uma c outra correçõe.<; automáticas de sará rios e fora dos 
trinta dias que antecedem a próxima correção. 

Os que são _despedidos dentro desses referidos trinta 
dias já estão convenientemente amparados pela dispo· 
slção do art. 9<.> du Lei n<:> 6.708, df: 1979, fazendo jus à in-_ 
denização adicional equivalente a um salário mensal. 

Jâ os demais alcançados e beneficiados pela correção 
automáti_ca anterior, mas excluídos dos efeitos da próxi
ma. cm virtude da despedida sem justa causa, têm, além 
do salário_sensívelmente defasado pela inflação, os res
pectivos cálculos de direitos trabalhistas realizados com 
base também em valores defasados, superados pela mes
ma inflação. o que é uma injustiça flagrante. 

Ademais, parece-nós que o legislador não pode abdi
car do dev.er de, no momento econômico-social difícil em 
que vivemos. obstacular todas as possíveis válvulas de 
escape de que ordinariamente se va(cm os empregadores 
para alimentar a rotatividade de mão-de-obra, sendo a 
despedida sem jUSta caUsa (já fí!cilitada pelo advento do 
FGTS), quando realizada no interregno de duas cor
reções automáticas de salários, um dos fatores que con· 
tribuem para tanto. -

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1983.- Nelson 
Cal'neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 6.708, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979 

Dispõe sobre a correçào automática dos salários, 
modifica a política sal~rial, e dá outras prol·idéncias. 

Art. 9\1 O empregado dispensado, sem justa causa, 
no período de 30 (trinta) dias que antecede a dat<1- de sua 
correção salaria_t, terá direito à indenização adicional 
equiValente a unl salário mensal, seja ele, ou não optante 
pelo FUOdo de Garantia do Tempo de Serviço. 

(Às ColiliSsões de Constituição e Justiça, de Legi.~
/açào Social e de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen-
tes. -

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!<:>-Secretário. 
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t lido o seguinte 

REQUERIMENTO NY 826, DE 1983 

Nos termos do artigo 282 dá Regimento Interno, re
queremos que tenham tramitação conjllnta os seguintes 
projetas: 

Projeto de Lei do Senado n.,. 160, de 1981, e, 
Projeto de Lei do Senado no:> 48, de 1983. 
Sala das Sessões, 4 de novembro de 1983. Murilo Ba~ 

dará, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O requeri~ 
menta lido será publicado e posteriormente incluídO em 
Ordem do Dia, nos termos do art. 279, II, c, n'i' 8, do Re_~ 
gimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Moã-cyr Dalla)- Através do 
Aviso n"' 271-SP, de 19 de outubro do corrente ano, o Se
nhor Presidente do Tribunal de Contas da União enca
minhou ao Senado cópia.s das atas das sessões em que fo
ram tomadas decisões apli'cando sanções aos responsá
veis que relaciona, bem como a discriminação dos recur~ 
sos providos no período de 9 de agosto a 4 de ouwbro de 
!983. 

O expediente foi encamin-ha-do com oficio, à Comissão 
de Finanças, prira conhecimento. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dall.a)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Má.i-10-Maia. 

O SR. MÁRIO MAlA (PMDB - A C. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A imprensa vem noticiando com insistência, nos últi
mos dias. o perigo que ameaça à populaç-ão a redução a 
volumes comprometedores das reservas brasileiras de pe
tróleo. 

A diminuição progressiva dessas reservas estratégicas, 
agmvadas, ultimamenU!, pelas dificuldades advindas da 
guerra Iraque x Irã, e atê pela ameaça que se propaga de 
um novo embargo de petróleo, justificam plenamente a 
<.~preensão generalizada _que começa a transparecer em 
vários selares da opinião pública naciOnal. 
N~o faz muito tempo. os jornais noticiaram que as 

nossas reservas estratégicas de petróleo seriam suficien
tes para atender à demanda por apenas nove ou dez dias. 

Para agravar ainda mais a ameaça de uma considerá
vel falta de petróleo no País, as autoridades brasileiras, 
estranhamente, fizeram desviar de sua rota um petroleiro 
cuja carga se destinava ao mercado '"spot", obrigando, 
assim, a pagar mais caro por um carregamento de óleo 
cru, trazendo-o para o Brasil, embora fosse equivalente a 
pouco mais de dois dias de consumo nacional. 

Este fato evidencia à saciedade a que ponto chegou 
nossa reserva estratégica de petróleo. 

Mas, o que torna o problema ainda mais grave, Se-~ 
nhor Presidente, é que sobre os baüússimos nfveis de 
nossos estoques de petróleo o Governo faz baixar um es
tranho mutismo. Até hoje, ninguém sabe porque o Go
verno Federal milita-se a informar que o estoque, em al
guns dias, estará de volta a seus nlveis uSuais mais recen
te-S, níveis esses, capazes de atender à demanda por, 
<lproximadamente. 40 dias. Ora, tal pi-azo, reconhecida
mente exfguo, para um País que não pode parar o desen
volvimento de suas indústrias, tal prazo; repito, é bem 
inferior ao volume tradicional das reservãs brasileiras 
que, como se sabe, costuma variar de 90 a 120 dias, volu
me garantido sempre pela regularidade das cargas em 
trânsito. 

No momento, quem poderá garantir que teremos esto
ques de petróleo por mais de dOiS meses? 

A recente falta _de óleo diesel em Goiás é um indício 
veemente de que, de novo, as nossas reservas operacio
nais de petróleo estão alcançand_o volumes críticos. 

O meu Estado, que depende, até hoje, fundarriental
mente, do óleo diesel como principal fonte de energia, se 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACij)NAL(Seçào II) 

ocorrer .uma redução mais acentuada das reservas de pe-
tróleo, estmá seriamente ameaçado de entrar em total 
colapso. 

Todos viram e avaliaram os prejuízos sofridos pelo E~>
tado de Goiás. Todos viram e puderam estimar o quere
p~esentou para o Acre, há poucos dias, a falta de abaste
cimento de óleo diesel. 

Só esses-dois fatos, Senhor Presidente, deviam servir 
--de- ãd~(téncia às autoridades do setor energético do 
País, pois devem ter-lhes permitido antever o desastre 
sócio-econômico de gravíssimas conseqUências que po
derá desabar sobre importantes centros produtores do 
flaís, caso venha a ocorrer uma escassez de grandes pro~ 
pqr_ç{ies dos combustíveis fósseis, como já ocorreJ.! çom a 
fafta -de -óleo diesel, na capital de Goiás e na capitUI 
acreana, R10 Branco 

Sonegar informações desse tipo à população, Senhor 
Presidente, é que é inadmissível, porque representa mais 
um abuso de poder, tanto mais injustificável qu<1nto se 
sabe que o povo tem o direito de tOmar espontaneamente 
medidas de defesa a seu alcance quando estão em jogo 
seus mais legítimoS interesses. 

S~. Presidente, exibo à Casa um jornal do meu Est_ado, 
a Folha do Acre, um diário que traz, em letras garrafais, 
uma manchete cm que anuncia o_seguinte: __ "GasoJinij: 
racionamento já passou das medidas". Para enfatizar o 
meu p-ronunciamento, passo a ler um trecho do comen
tário do jornal, Sr. Presidente, porque express<l a si
tutJção grave e calamitosa cm qut: se encontra o Estado 
do Acre. 

Hú poucos dias, desta tribuna, denunciamos o estado 
em que se encontra a situação energética do Esüdo do 
Acre, com a falta do óleo Diesel, combustível necessário 
â energia da capit<ll do meu Estado. Apesar de, precaria
mente, estarem sendo supridas as usinas que fornecem 
en_ergia para a capital acreana!_ tomamos conhecimento, 
através de informações e dos diários da nossa terra, que 
a si~uaçào e~:_~-erg_~t~r;:a referente aos veículos continua tão 

-prcc~ria- Guatlto à situação anterior. 
Com o subtítulo "Um desCalabro", a reportagem da 

Folha do Acre, de sábado, 29 de outubro próximo passa~ 
do, diz o seguinte: 

UM DESCALABRO 

Enquanto a PETROBRÃS diz que o abasteci
mento de gasolina em Rio Branco "continua na 
mesma", sem que haja perspectiva de solução do 
problema a curto prno, os consumidores empre
gam expressões comõ "um descalabro", para sere
ferir ao fato de que cada vez são obrigados a ficar 

-~ mais horas n_as filas para <lbastecerem seUs veículos. 

Por volta das 14 horas da últiina quiritã-feira, um 
seOhÕr-clUe--agua~dava na fila do Posto Aquiry l, na 
Praç:.l Rodrigues Alves, desmaiou depois de passar 

-cerca de -8 horas debaixo de um sol intenso. 

Jâ habituados a conviver com o problema, os 
consumidores acompanham atentamete a escala de 

- érltrega de combustível elaborada pela PE
TROBRÃS, que na prática estabelece um raciona· 
menta forçado." 

Portando, Sr. Presidente, estamos, trazendo aqui, 
mais uma vez, o problema às autoridades encarregadas 
do abastecimento de óleo diesel, gasolina e álcool na 
Amazônia Ocidental, para que tomem as necessárias 
providências, no sentido de que aquela região tão isolada 
do nosso País, tanto por via nuvial quanto tt;_rrestre, não 
entre em colapso ne~tes pr~ximos dias. 

ÊraO ~ue eu tinha a· dizer, Sr. Pre~idente. (-Muito 
bem!) 

-o· -sR: -PRESJ:D~NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder, pronuncia o :.eguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pela primeira vez me sinto constragido ao falar nesta 
Casa, porque sou um aposentado da Previdência Social, 
apoSeniado depois de 30 anos de atividade profissional e 
mais de 50 anos como advogado e recebo menos de !50 
mll cruzeiros, precisamente 149 mil e 900 cruzeiros. Essa 
pequena importância me pôs uma dUvida. Deveria eu fa
lar no problema dos aposentados da Previdência Social, 
já- que também eu seria incluso nas dezenas de milhões 
que seriam aproveitados por um justo reajustamento? 

O Sr. Virgflio Távora - A altitude_ que V. Ex~ coloca 
ncís seus pronundãmento.S nos dá a resposta. Sim, devia 
falar. 

O 1>R. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado. 
Mas, Sr. Presidente, eu sou uma gota d'água no oeea

nõ-, e como não posso deixar de falar no problema do 
oceano_, não me constranjo. Fiz um exame de consciência 
sobre se.deveria ocupar ou não a tribuna. E aqui estou,_ 

Mas, Sr. Presidente, é curios_o que o Secretário-Geral 
da Previdência Socíal_haja divulgado, hoje, uma portaria 
com os beneficjos previdenciários a partir de }1' deste 
mês. 

Estamos na vigência do Decreto-lei n~' 2.065. Nós ape
nas iremos aprová-lo ou rejeitá-lo, mas, desde a sua 
emissão, file está em vigor. 

Ora, Sr. Presidente, pelo Decreto-lei nl' 2.065, quem 
recebia até 171 mil, trezentos e sessenta cruzeiros, ou se
ja, aquele que recebe de l a 3 salários mínimos, teria 
fiais 64,2% de aument_o. Pela tabda da Previdência os 
que ganham atê 104 mil é que teriam 64,2% de aumento. 

Agora, _aquele que recebe entre 3 a 7 mlnimos, ou seja, 
até 399 mil, oitocentos e quarenta cruzeiros teria 51,36% 
e mais 22 mil e três cruzeiros: pois, pela tabela da Previ
dência Social, passa o a receber 51,36% de aumento, com 
:.lcréseimo de apenas treze mil cruzeiros. 

Até 856 mil cruzeiros, isto é, aquele que ganha entre 7 
a 15 salários, pela tabela do Decreto-lei n<:' 2.065 teria 
38,52% e mais o acréscimo de 73.000 cruzeiros. Pela ta
bela da Previdência, passam a ter 38,52%, mantêm o per-
centual, mas, em vez de 73 mil e 342 cruzêiros, vai rece
ber apenas 44 mil, scis_centos e cinqilenta de dois cruzei
ros de acréscimo. 

Aquele que ganha acima de 15 salários mínimos, -que 
teria 32,1% de aumento e ln ais o acréscimo de 128 mil, 
349_ cruzeiros, passa a receber os 521 mil cruzeiros mais a 
taxa percentual de aumento de 32, l% e acréscimo de 78 
mil cruzeiros, isto é, em vez. de 128 mil cruzeiros de acrés
cimo. 

Sr. Presidente, eu não sei se devo continuar calculando 
a pensão dos aposentados e dos pensionistas, pelos sa
lários antigOS, -e i'lâo pelos novos, e não pela lei vigente. 
Ou será que o Decreto-lei no:>2.065 não está vigente? Está 

-Vigente desde o do dia em que foi editado. 

Eu sou daqueles que advogam a tese inglesa que per
mite o decreto-lei mas só v_igoran'do depois de aprovado, 
apesar disso, os que defendeÍn a tese de que o decreto~Jei 
deve vigorar desde a data da sua emissão, como consta 
da_Constituição brasileira, devem ficar admirados de ser 
o Secretário-Geral ,do Ministério da Previdência _Social 
quem hoje publica uma tabela que connita com o pró
prio 2.065. 

É essa a consideração que eu queria fazer~ com cons
trangimento, porque, indiretamente, eu receberei mais 
lO . .ou 20 cruzeiros_que, certamente, não darão para me 
fazer rico, mas, de qualquer forma, eu sou um benefi
ciário dessa tabela. Mas, pensando não em mim, mas nas 
dezenas de milhõeS de aposentados e pensionistas que vi
vem desses recursos, que só têm esses recursos para vi
ver, eu queria chamar a atenção do Ministro da Previ
dência para que ao menos esta portada seja feita de acor-
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do com o Decreto-lei n<:>~~06S QLie está cm vig-õr, não-de 
forma que com ele colide. 

São essas, Sr. Presidente_, as considerações que eu que
ria fazer, certo decjue o Ministro HÇiio Beltrão, tão aten
to às manifestações _ _feitas desta tribuna, irá pedir a revi
são dessa portaria e atenderá à situação dos peQsionistas 
e aposentados que vão ser sacrificados quando ganha
rem mais de trê..;; salários_mínimos. Eu soU ai:O.da, Sr. Pre-
sidente, dos que ganham menos de três salários mimi
mos. de modo que a minha situação não será modifica
da, mas, de qualquer form:l, é COm cOnstrangimento que
ocupo a tribuna, neste momento. _(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
NELSON CARNEIRO I;M SEU DISCURSO: 

PREVIDENCIA ALTERA 
TABELA DE BENEFICIO 

O Secretário-Gera\ do Ministério da Previdência So
cial, Guilherme Duque Estrada, baixou portaria m<Uo
rando os benefícioS pievídenciãrios, a partir do dia J<? 

deste mês. Os benefícioS ·serao reajustad-oS Conforme a 
tabela elaborada pela Secretaria de Estatística e Atuária. 

Para os que recebem até Cr$ I 04.328 o íildice de rea
justamento será de 64,2%, De CrS 104.329 a Cr$ 
243.432,00 o aumentO Seiá- de 51,36% inais Cf$ 
13.395,72; de Cr$ 243.433 a Cr$ 521.640,00, o indice de 
reajuste será de 38,52 acrescidos de Crl44,642,38: e aci~
ma de Cr$ 521.640,00 o aumerlfó-St!rá de 32,1% mais CrS 
78.141,67. 

Segundo a port:.uia os benefícios concedidos entre 
maio de 1983 e outubro do mesmo ano terão aumento dÜ 
valor da mensalidade c:_alculado de acordo com o fato r de 
correçU,o. A portaria determina também que o teta máxi
mo de salá_rio de benefício é .de Cr$ 971.570,00, 

Mês--- do ---inicio 
______ Beneficio 

do 
Até maio de !98,_ __ _ 

Junho de 198"------
Julhode 198..,3 ____ _ 
Agosto de 198'"-----
Setembro de 198.>.1----..,-
0utubro de 198"-3----

Valores lndíces de 
Reajuste 

Até Cr$ 104.32IL__ 64,2% 
De C.-5 104.329 a 243.432 51,36% 
De Cr$ 243.433 a 521.640 38,52% 
Acima de CrS: 52J.64(L_ 32,1% 

Fator 
de Correção 

1.0000 
0,8333 
0,6667 
0,5000 
0,3333 
0,!667 

Parcela 
Constante 
A Acrescer 

Cr$ 13.395,72 
44.652,38 

Cr$ 78.141,67 

COMO CALCULAR O 
REAJUSTE SALARIAL 

0!-i assalariados que já haviam habilitado a qJ.lcu!ar 
:>cus reajustes scmestro.is vão t,ci" agora, _coni O O~r~to· 
lei n\'1 2.065. -que. ap-render a nova fórmula s~hiíat. 

De acordiJ com Q_2.0.Q5,--calçu!i1~Se o rc'\justc_.s~!~r_L<l:L 
da seguinte maneira; 

Faixa Salarial Aumento Mais 

Att: J mínimos 
(Cr$ t 7 ~ ~1il 360) 100%do!NPC 

de J" 7 mínimos 
tCrS 171 mil360_a 80%do1NPC 0,6sahírio 

(Cr$ J99 mil840) mínimo x INPC 

De7a 15mlmmos 
(Cr$ 399 mi/840 a 
CrJ 856 mi! SOO) 

acima de 15 mínimos 

60%dolNPC 

5Q%dolNPC 

2 x salário 
mínimo x INPC 

3,5 x salário 
mínimo x IN PC 

Eis alguns ex_emplos prãticos de aplicação da nova fór· 
m·ulu, considerando o INCP de 64,2%, vâlido para o reã--
juste semestral de novembro. 

1 a 3 mínimos:...... aumento de 100% do INPC (64,2%), 
sem acréscimo. 

3 a 7 m[nimos- aumento de 80% do INPC (51,36%) 
m_ais o_ acréscimo de Cr$ 22 m.il 003 (obtido assim: 0,6 ve

-Zes 57.120 vezes 0,642). 
7 a 15 mínimos- aumento de 60% do INPC (38,52%) 

maís O aci-éscímo de Cr$ 73.342 (2 vezes 57.120 vezes 
0,642). 

Acima de 15 mínimos- aumento de 50% do INPC 
(32,1%) mais o acréscimo de Cr$ !28 mil349 (3,5% vezes 
57:12!Y vezes 0,642). 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Leio, na edição de hoje, do- Correio Braziliense, decla
rações do b .. celentíssimo Senhor _Presjdente da RepúQli
ca, João B<lptista de Oliveira Figueiredo, que se revestem 
da mais alta importância nesta conjuntura. 

Diz Sua Excelência: 

"A -únic-a maneira do Partido fazer o Presidente 
da República, seja por que processo for, é o Partido 
marchar unido e coeso". E mais: "Vejp,prenúncios e 
já alguns indícios fortes, em alguns Estados, de di vi· 
são detiriitiva do Partido". "Jâ tive ocasião de( ... ) 
dizer aos_ nossos companheiros de que havia necessi» 
dade dtrpensar menos em nomes e, sim, em manei
ras de chegar a convenção". 

"Lembro os Senbores que nem sempre, por azar, 
o melhor candidato de nossa mente é quem ganha, 
porque nem sempre o melhor candidato é o que dis
põe de votos. No processo de eleição direta,_isto é 
mais comum; mas no processo de eleição indjreta, 
inc:_umbe aos Lideres do Partido orientar os delega» 
dos, porque aí sim. é possível, entre aqueles nomes 
apresentados, votar naquele que pode não ser o me
lhor, mas ser o mais conveniente H_~ra o momento 
em que vivemos". 

.. Deus queira que o melhor candid_ato possa 
vencer( ... ) o que eu quero, o que eu desejo, é que 
saia um nome q-ue-vá venci:r a eleição contr? os can
didatos ou candidato que a oposição tiver de apre· 
sentar". 

Por que considero fundamentais essas_ declaraçõçs? 
Porque revelam o pensamento do Presidente da Rcpúbli
~a. que recebeu, sem_ pedir, deleg:~ção -do PDS. para 

. ..c.oordcnar a s~cessão presidencial dentro do Partido; 
wbr_e dois t~mas interligados, que causarão profun-das 

. J:epcrcursões no_ f~turo pióximo da Naç~C): _r_efiro~me à 
u~idude. pqlítica dos Pai'tidos e à sUce$sãQ _PreSideOCláL_ 
·Não teremos democracia efetivan_em duiãdoUra,--se 

não dbpuzcrmos de Partidos polít,ic"os autênticos, fortes 
e internamente coesos. 

A açào política n·asce e. se; renova. na in._tirrlidad~ dO$ 
Partidos. Eles são o labor_atório o,n'd.e se prQduz r;:. se reei~ 
C!a U fermento "polltico .qU"e vai pennear·a atiVtdaQe do 
EXecutivo e explodir, exuberantemente, em _mjrl.ides d~ 
formu_lllçÕe·s vivas, no existir do pa.damento. nas naçõ_es · 
verd<J,deiramen~e_ l,ivr~· e democr.átic;~,s. 
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São autênticos o~ Partidos que nascem em torno de 
uma idéia-base, de um programa aceito pela universali
dade de seus participantes, de uma proposta concreta de 
bem-estar do povo, de ordenamento da vida nacional. 

São fortes os Partidos cuja idéia-base, cujo programã, 
cuja proposta, encontre ressomincia no seio da Nação e 
se legitime pelo sufrágio uníversal dos cidadãos, nos 
múltiplos níveis_~e exercício do poder. 

Serão coesos os Partidos cujos membros coloquem a 
idéia-base que os agremiou, sobre as ambições pessoais e 
tenham a grandeza__ de renunciar o bem próprío pelo bem 
comum. 

O PDS tem sido um Partido autêntico'? Um Partido 
forte? Um Partido coeso'? Sabemos que não. 

Poderão me con_testar que também não o são o 
PMDB, o PTB, o PT, o PDT. 

Não estou filiado a nenhum deles. Não me cabe pois 
referir-me a sua economia interna. 

Aqueles que os sofrem, como eu o PDS é que devem 
cuidar deles. Cuido eu do meu Partido. 

E por que assinalo seus pontos fracos? Por querer 
enfraquecé·lo? Por querer destruí-lo? Não. Quero o PDS 
forte! Quero o PDS ganhando eleições! Quero me orgu
lhar do PDS! 

Mas não é brincando de avestruz diante do perigo, que 
fortaleceremos o PDS. 

Não é escondendo nossas muzelas, que encontraremos 
ressonância na opinião nacional- única fonte capaz de 
nos legitimar pelo voto. 

Nosso partido, como dec\ar,l o Presidente Figueiredo, 
está às portas da divisão de!iniiiva em alguns Estados. E 
o está por idéias curtas e a.rnbições compridas de lide
ranças regionais, que se !izeram por artes e manhas nas 
sombras tenebrosas do período autoritário; pelo uso c 

--pelo abuso inescruPulosos do poder aurido no arbítrio. 
Em quantos Esta-dos do Paí::;. onde o partido ganhou 

as eleições, o poder vem sendo utilizado como botim de 
guerra? 

Quantos Govermidores do PDS não vêm renunciando 
à primeira magistra(ura do EStado- onde deveriam ad
ministrar para o bem comum- de todos os coestaduanos_ 
- para se tornarem em chefe de facção, em "capo" de 
fam[iia, administrando para o favorecimento de alguns, 
contra todos os demais. 

Na raiz das dissensões dO PDS existe toda uma trama 
- de PCr5-Cgu-ições, de desi-espeito~. de desconsiderações, de 

prevaricUções di:i autorídad.e, que, para atingir um corre
ligionáriO discordanle, dei_xa comunidades sem água e 
sem comida, por omiss1'io de :.ocorro; solta matilhas de 
capangas, fardados de policiais, para espancarem cida
dãos indefesos; posterga, aO máxi.mo, qualquer atendi
mento aos -M:Un-Ícípios desses -Corrcligionãrios; procura, 
enfim, todos os meios de hostilizar, dç agredir, de des
truir. 

E pOr quê? 
Para alinhar o corpo partidário a um programa? A 

uma idéia-base? 
Não! 
Para gai'~nÍi~ hegemoni~s..-· 
Para assegurar a grupos oligárquicos, quando não fa~ 

m!llan!s, as_ i'édea~ do· poder ribsolu.to. 
E não se dmtenta:m esses- C!Jrifeus do obscurantismo 

político, de fazer isso apenas cm seus Estados. 
·r_rl,)~curain en\·CnêTtai a prôpriá cúpula partidária na

Clo"nai, píri~a"rirJo de he~eges c __ qç·d_issidentes todos·os.que 
não se sUbmetam iÕ-oondicionà'lmente. · 

O !IJ-Ovimento Partícipàção nasceu em decor~éncia dis
~o: q~ p~rS~gui_ç_ão nefancl~ d~-~DS.oficíal, nos Estados, 
aos pedessistas discord<~;ntis. e. da inâPil in4iferença _do 
PDS nacl<:>nal;envenenado pii:los'caé.iqties_re2;ionaiS~ anfC 
os problemas de .correligiOJlârios. · 

ijastOI.! que essafndiferena_. f~,!:iSe quebrada, ffiercê d~ 
_Deus por su~~tã~ minh~ •. ·a? L!?:r d~_ ~~~ p_a~_tido· nesta 
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Casa, e questões aparentemente insolúveis, se resolveram 
f:.~cllmente. Sem barganhas, sem fisiologismo, sem_com
pras de consciência, apenas com respeito. 

O problema, todavia, persiste no seu conjunto. 
E tende a se agravar na medida em que se aproxima

rem as eleições, quer agora, na sucessão presidencíal, 
quer depois, nas eleições gerais. 

O político que não lut<l por sua sobrevivência Oão é 
digno de ser político! 

E o que a cúpula do poder, nominalmente do PDS, 
tem feito em termos concretos para a sobrevivência polí
tica de seus correligionários- princlpalinCnte d<lqueles 
que divergem nos Estados- para que possa e)(igir deles 
::.acrifícios e lealdades incondicionais? 

Que contrapartida politica tem sido dada ôJOS pedessis~ 
tas, para que sustentem posiÇões impopulares? -

Notem que eu fulo de contrapartida política! Não es~ 
tau pedindo favores pessoais, em-pregos, postos no Go
verno ou qualquer cois.u da espécie. Estou f:Jlando de 
participação política! Do dir_eito de opinar, de ser ouvi
do, de discordar! 

Acima de tudo estou falando do inalienável direito de
ser respeitado pelo que sou e pela funçao pública que 
exerço. 

Sr. Presidente,_Srs. Senadores, 
Excelentíssimo SenhOr PreS!dCnie da República: 
A unidade partidária está -coinprometida em muitos 

Est.ados, pela ação deletéria de correlígionários no po~ 
der, que. desvairaóos, faltam atê com o própr"ã(, reSpeito 
aos discordantes. 

O Senhor Presidente da República nào precisa acredi
tar em min-has pi.llav-ras, tem instrumentos púa investi
g::u. Mande verificar os fatos por gente insuspeita, de sua 
exclusiva confiança, que perfriã'fff:Ça nos EStados, de fOr
ma incógnita e que possa relatar líelmente- o que está
acontecendo, tenho certeza que se surpreenderá! 

O Sr. Carlos Alberto - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARTINS FILHO-- Ccim muito prúer, 
nobre Senador. <;a.rlos AlbertO~ -

O Sr. Carlos Alberto- Senador Martins Filho, escuto 
V. Ex• com muita atenção, atê porque V. Ex~, como con
terrâneo e corno representante também do Rio Grande 
do Norte, que dignifica aqui iw-Si::riado Federal, merece 
de todos nós profundo respeito e admiração pelo traba
lho talentoso, pela maneira como vem se comportando 
nesta Casa e pela meneira eficiente como tem trabi.llhado 
para o Estado do Rio Grande do Norte. V. Ex• faz algu. 
ma.., colocações, com as qu<"lis nós concordamos. Na ver· 
dade, V. Ex~ discorda da estrutura atual do PDS, V. EX~; 
inclusive, chegou a analisar a problemática dos Partidos 
polfticos, mas não entrou no mêrHo da questao das divi
sões dos diversos partidos de Oposição. Sabemos que 
dentro da Oposição, muitas vezes, há guerras, há brigas. 
Ali as qUestões políticas são de ordem ideológica e, no 
nosso partido, não. O nosso- partido já não tem esse 
problema. Tem questões que devem ser analisadas com 
profundidade c V. Ex•, como representante do Rio 
Grande do Norte, coloca muito bem. mostra o quadro 
existente dentro do PDS. Sabe V. Ex~ que o PDS precisa 
de uma nova ordem, de uma nova·e..,trutura política. Por 
conta de um artigo que fiz no Correio Braziliense, pOiS lá 
escrevo todas as terças-feiras, ã.naHSãn-Oo a política do 
Governo, ou a falta de comunicação do PaláCío dõ Pla
nalto com o Congresso Nacional, ou seja, com os parla· 
mentares-do PDS, eis que cheguei ao P16ri-ãrio e fui sur· 
preendido com a minha renóncia, eu que nunca renun· 
dei. Veja como são as coisas: renóncia de uma vice. 
liderança, que na, verdade, parece que me fez muito 
bem, pois, hoje, estou muito à vontade neste plenário. 
Estou muito à vontade para falar, estou mais à vontade 
ainda, porque tenho certeza de que aqui não serei obri~ 
gado a defender o indefensá-veL NfuitaS veZes- fui f(>fl~3-
do, como V ice-Líder e Líder de plantão, a defender o in-

defensável, como os Problem<.ls que est~o aningin.do esta 
_ Nação. V -Ex• c_oloca muito bem e eu discordo, díscordo 

peremptoriamente de toda ordem de p_erseguição, de 
tudo uquilo que é feito para desagregar o partido. V. Ex~ 
na verdade. merece um respeito profundo, porque con· 
tribui pi.lra com o fortalecimento da nossa agremiação 
numa região di.ls_m<)._is difíceis do Rio Grande do Norte, 
que é a regiãÜ.oesteL E V, Ex~. que lá cm Marisal sempre 
se portou como um grande Líder, como prefeito daquele 
minicípio. e o foi quantas vezes quis, que teve todas as 
condições de dar a~ seu município c;_ a sua região a gran· 
d~za do ~rescimento sócio-econômico, merece um trata
mento ~_peciül, até porque y. Ex~ não _ê da Oposição. V. 
EX~ não é filiado a um PMOB, a um PP. PTB, ou PDT; 
v. Exf é-um dOs filiados d~ PDs, e como filiado do PDS, 
merece respeito. Por isto mesmo é que_chamo a atenção, 
neste moment~ e nesta oportunidade, daque!es que lu· 

- tam pelo engrandecimento da_democraciadeste País; ê 
preciso que o Presidente João Figueiredo assuma, de 
corpo e alma, arregace as mangas para que possa vestir a 
camisa do PDS e fazer com gue esse PDS, unido, P9SSa 
vencer os obstáculos que tem à frente. E um deles é exa
tamente o que anunciou S. Ex• a desagregação do PDS 

- em algun~ Estados da Federação. E eu, como membro 
dO PD_$, eomo homem do PDS, eleito pelo povo do Rio 

_ Grande do Norte, quero, acima de tudo, ver V. Ex.~, 

como Senador da República, fortalecido, porque, forta
lecendo V, Ex~, nós estaremos fortalecendo o Partido de 
sustentação do Governo, no Rio Grande do Norte. É o 
aparte que queria dar a V. Ex~ 

O SR. MARTINS FILHO- Nobre Senador útrlos 
Alberto, jovem Senador do meu Estado, muito me co
movem as palavras de V. Ex•. porque, como filho do Rio 
Grande do Norte, sabe V. Ex~ das dilicuidades por que 
passa o meu Estado, e as dificuldades que enfrento na~ 
-crude Estado, não pelo fato de discordar da forma como 
foi escolhido o atual governador do meu Estado, mas 
pela maneira como estão conduzindo a administração 
pública. do meu estado - a minha cidade, daqui a oito 
oÜ dez-dEis ficará sem água. Há quatro meses procurei a 
SUDENE, a prcfeituraabriu vários poços tubulares e a 
SU DEN E transferiu para o Governo do estado recursos 
suficientes para- instalar aqueles poços tubulares, para 
matar :.1 sede dos meus Comunícipes, e atê hoje, crimino
samente, os poços não foram instalados para deixar a ci~ 
dade sem água, para jogar sobre este Senador a pecha de 
não- olh_ilr nem_ para sua terri.l: 

Volto ao meu pronunciamento: 
Precisamos buscar a unidade partidária. 
Não apenas para fazermos o sucessor do Presidente 

João Figuêlrcdo- o que é episódio, conjuntural- mas, 
sobretudo, para sobrevivermos na democrac~a _plena: 
para que possamos vivênciâ·la e influir, legitimamente, 

__ na V1da Õ3ciomil, com nossas idéias, com nossa vo~ação 
de servir ci bem comum, com-nossas aspirações que-aCre
dito, ten_ham alguma valia. 

A_ unidade do PDS., contrariamente da dos demais 
partidos, depende, hoje, e muito, do comportamento do 
-poder. 

O PDS. é o partido que se comprometeu com o poder, 
que JOgou a sua sorte com o Governo e que está, portan· 
to, indiss~luvelmente unido ao legado político que restar 
do Governo, consumada a abert\-{ra. 

E me parece óbvio qu_e o único legado, a única he· 
ranç-a, a única coisa preciosa em t_orno_ga qual o PDS 
poderá sobreviver e se tornar forte e ser vitorioso ê o 
projeto da abertura democnítica, do Presidente João Fi
gueiredo. 

Apossar·se ciumentamente desse. projeto, defendê-lo 
às ciltíffias Conse.qíiências; ci.S:Sumi:lo i-lo espírito e D.a.prã
tic.a, espancando os laivos renitentes de, autoritarismo 
onde quer que surjam, ainda que isso custe não eleger o 
Presidente dU República, é o ónico caminho honroso que 
nos resta. 

Silbudc' 5. )!7I 

Em torno dessa idéia· força poderemos unir o pllrtido e 
torná-lo imbatíveL 

Poderemos enfrentar eom segurança ll sucessão pre.si· 
dencial. 

Por isso sou favorável às eleições di retas p:m.1 sucessão 
do Presidente Figueiredo. 

Não porque eu ache que eleições indiretas não sej;tm 
democráticas. Não! Há demo<.--racia com eleições indirc
hls. Predominam, aliás, no mundo democrático, formas 
indirct.as para eleiç~o dos primeiros nwndatários nucio· 
na is. 

Não sei, porém, se as posso considerar por democráti· 
c.as, nr). forma em que estão po"stas no Brasil. Prclíi""o 
entend~-lus mais como um armnjo politico, uma fôrmuli.l 
esperta, que se guardou ni.l gaveta das legisli.lçÕes outor
gadi.ls, püra garantir uma saída indolor do ciclo autori· 
tá rio- lembram_:se das sístoles c das diâstoles- caso o 
Presidente Figueiredo não conseguisse levar a cabo. com 
segurança, o processo de abertura democrática. 

Creio, todavia, já estarem ultrupassu.das pelo processo 
político. 

Figueiredo conseguiu, de forma magistral, conduzir as 
eleições gerais do ano passado c o resultado dessas 
eleições encarregou-se _de desterrar os fantasmas que se 
nutriam do estúpido maniqueísmo: revolução ou subver
são. 

Quanta gente maldita de ontem está se comportando 
com muito maior respon~abilidade, competência c pa
triotismo, do que muitos santos do regime? 

Creio firmemente que é hora de partirmos para a 
eleição díreta do sucessor de Figueiredo. Por justi~u e 
por necessidade. 

O Sr. Carlos Alberto - Permite V. Ex~ um aparte'! 

O SR. MARTINS FILHO - Pois não. 

O Sr .. Carlos Alberto- Concordo com V. Ex' Agora, 
discordo plenamente da maneira como a Oposi~ão vem 
colocando no tabuleiro das discussões; desculpe-me o 
meu grande amigo, esse parlamentar brilhante que ê uma 
d:.is figuras mais expressivas do Congresso Nacional, o 
Senador José Fragclli ... 

O Sr. José Fragellí- É bondade de V. Ex~ 

O Sr. Carlos Alberto - ... aqui liderando a Bancada 
do PMDB e, também, o nosso querido Nelson Carneiro, 
como Líder do PTB, este também brilhante Senador. 
Discordo da maneira como as Oposições estão advogan
do as eleições di retas, colocando no tabuleiro das discus
sões o exemplo argentino. O exemplo argentino não nos 
serve, porque é sã.ir de uma ditadura militi.lr, de um siste· 
ma totalmente arbitrário, para uma eleição muito mais 
cusufstica do que <.lS que já foram feitas nos períodos da 
Revolução de 6.:1- para cá. Acho gue a eleição di reta é es· 
sencial para a plenitude democrática do nosso Pi.lis, e 
como homem eleito pela vontade popular- V. Ex• ê tes· 
temunha disso, de que venho de Vereador, Deputado ~s
tadual, Deputado federal- cheguei ao Senado da-Re· 
pública pelo voto do povo, e não posso jamais me posi
cionar contrariamente a uma eleição dircta de Presidente 
da Rcpúblicu. Agom, o exemplo argentino como está em 
moda hoje, se advogar, se cantar à moda argentina, esta 
não! Essa cantiga não a quero, porque a Argentina ê um 
processo mais que casuística e indireto: lá o colégio elci· 
torai ê..cleitC, só quC o cidadllo conhec~ quem vai ser o 
representante daquele partido, como candidato a Presi
dente da, República. Lá, o Senado é eleito pela vontade 
dos deputados das províncias, quer dizer, sào os senado· 
rcs h iónicos, os chamados senadores indiretos; são os se· 
nadores eleitos por deputados de províncias. Então, esse 
tipo de cleiçUo, essa motivação que está dando hoje à 
Oposiçã_o de cantar as eleições diretas do País tendo 
como exemplo as eleições da Argentina, não. Agora, V. 
Ex' coloca exatamente em discussão o tema mais impor· 
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t3nte hoje discutido nesta Nação que é o das eleições di
retas. E V. Ex• saiba dc_uma coisa: tenho certeza, como 
jovem Senador que aqui me faço Presente nesta Casa, te
nho certeza de que o Presidente João Figueiredo_ não 
trairá o PDS, como eStão -ã!Uúlciando. Porque seria uma 
truiçào ao PDS se o Presidente du República enviasse 
para esta Casa o propósito de apresentar agora as 
eleições diretas. Não, não há tr<lição. O Presidente d"a 
Rc:púbiica estaria sim, restabelecendo a ordem neste 
País, dando aos brasileiros a plenitude democrática e en
tregando esta Nação, tlOS .civis o comando, para que a 
classe política, nós políticos, possamos então dar o grito 
que deu D. Pedro, o grito do lpiral).ga! Ê o meu aparte a 
V. Ex.' 

O SR. MARTINS FILHO - Agrodcçc a V. Ex•. 
nobre Senador CarlOs Alberto. O importante é que nós 
do PDS, nós que fazemos o Partido do Governo, vamos 
empunhar essa bandeira, bandeira que está fincada no 
cerne da popul:.1çào brasileira. Ê -bom que se ouça o po
vo, talvez 90 ou 95% da pOpulação brasileira defendem 
eleições diret:.ts para a PresidêilCf:l da -República-. 

O Sr. Octávio Ca-rdoso- Permite V. Ex~ um apart~? 

O SR. MARTINS_ FILHO - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Octát~io Cardoso - V. Ex• está abordtmdo as
suntos verdadeiramente delicados. Primeiro o do seu Es
tado, onde não d~ejo entrar. 

O SR. MARTINS FILHO - Não o citei, nominal
mente, no meu processo, sO ... 

O Sr. Octát~io CardosO- Mas V. Ex• não nos fará a 
injúria de supor que nós não tenhamos entendido. V, Ex~ 
está abordando, então, assunto regional, aonde não de
sejo entrar, porque não conheço esse. .. assunto. Mas V, 
Ex~ tem razão quando se refere à unidade, à coe~ão, à va
lorização dos partidos políticos. V. _Ex•, entretanto, há 
de reconhecer que muítas vezes não se trata do Partido 
em si, do programa ·ao-Pilrtido em s(({ue precisa serre
formulado ou que não ande b~m. Nós, na política, lida
mos com o mais sensível material que é a mente humana, 
a alma h uma nu, o interesse humano. Nós lidamos, quan
do fuzemos uma campanha eleitoral com a paixão;·a pai
xão que_ não r<tro prejudica a razão e o bom rac.iocínio 
sobre as coisas. O ideal seria que fizéssemos a POfítica 
como a queria o Patriarca, "a filha da moral e da sã 
consciência". Mas, sabemos que vivemos numa socieda
de de: homens. Queira dizer a V, Ex' que nós, os Parla
mentares. que fizemos uma vida inteira nas funções legis
lativas - também venho desde a vereança - temos de 
ter a maior confiança na decisão popular, temos de ter a 
melhor expectativa no voto popular. Não podemos ir, 
entretanto, ao extremo de negar o processo de escolha 
indircta como democrático. V. Ex' mesmo já o disse cm 
passagem de seu discurso que existem democracias das 
mais perfeitas cm que o processo de escolha do Primeiro 
Mandatário se faz por eleição indircta. O que rlão- pode
mos é estar adotando decisões isolada<; em nome do Par
tido; se um determinado candidato corresponder a uma 
certa expectativa tudo bem, o processo serve. Se um de
terminado candidato não puder ser o escolhido e, sim, 
outro, então, o processo deve ser mudado. Aí é que eu 
acho que não, voltamos aos casuísmos. Temos agora que 
examinar este assunto com toda a frieza; e.o;tamos prati
camente às vésperas da escolha do cundidato pelo pro
cesso que a Constituição Federal prevê, que é o processo 
de eleição indireta. Agora~ há um partido para decidir 
sobre o tipo de eleição, e este partido não pode ser nova
mente rebocado para satisfazer a decisões que não sejam 
aquelas que a sua maioria deseja. Então, V. Ex• tem ra
zão quando se insurge contra o processo político de es
magamento de minorias. ou de pessoas que discordem de 
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determinada conduta. V. Ex~ tem inteira r~zão. Pessoal
mente achava que, depois do episódio da Convenção do 
PDS na escolha da executiva, a Chapa Participação de
vesse ter participação. Eu entendo assim; é uma opinião 
muito pessoal. Estou de inteiro acordo com V. Ex~ quan
to ao processo de escolha por eleição direta. Devemos 
confiar no povo e ter sobre-ele a melhor ex_Qectativa. Não 
podemos a todo momento atrelar o partido a decisões 
que não sejam aquelas para as quais se preparou, inscri
tus na Constituição Federal. Sej que esta matéria é alta
mente ~plosiva; sei que se prestará a muitas distorções; 
sei que haverá noticioso sobre pcsso<.~s a favor e contra as 
eleições diretas; sei que haverá patrulhamento. Sei de 
tudo isso. Mas, é preciso que se digam as coisas que de
vem ser ditas. S_e faz uma Constituição para se obedecer 
uma Constituição e se reforma a ConstituíCão na· manei
ra por ela prevista, e não ao sabor de alguns interesses 
momentâneos. 

O SR. MARTINS FILHO- Nobre Senador pelo Es
tado do Rio Grande do Sul. a única maneira de se evitar 
casuismos é se transferir para o povo o julgamento su
premo dLJ deiçào. Devemos atrelar o nosso Partido ao 
povo, para que ele seja a ressonância das camadas mais 
sofridas da -população brasileira. Quando o Partido se 
divorcia do povo, então, está também divorciado da 
Nação e dos interesses maiores, 

O Sr. Octávio Cardoso- Permita-me V. Ex~ mais um 
apa!te, se nào,_!o_r ab_!-1~0 à_sua tolerância? 

O SR. MARTINS FILHO- Não é um abuso, é uma 
satisfação m~it~ grande. 

O Sr. Octát~io Cardoso- Não devemos levar ao extre
mo de que a vontade do povo só se capte nas eleições 
para Presidente da República. As eleições._das Câmaras 
de Vereadores.. as eleições dos prefeitos, a.s eleições de 
governadores; vice-governadores, as eleições de_deputa
dos estadU<liS, federais e senadores sào uma manifes
tação autêntica da vontade popular, especialmente, em 
eleições livres, limpas, lisas em que o voto é secreto, uni
\'ersal, sem restrições. Devemos admitir que nessa esco
lha que realizamos ainda recentemente para renovação 
de todos os mandatos parlamentares expressou-se a von
tade da opinião nacional. 

O Sr. Alexandre Costa- Mas, como sem restrições se 
havia o voto vinculado? 

O Sr. Octát~io Cardoso- Não quero tratar o assunto 
lateral. 

O SR. MARTINS FILHO- Nobre Senador, buscan
do essas elt:içf?es livres, democráticas, limpas, é que estou 
ocupando a tribuna nesta hora para defender. 

Conheço muito bem o que é uma eleiçi!_o municipal, 
conheço muito bem como se faz uma eleição no interior, 
principalmente quando ela é encabrestada por uma vin
culação maldita que cassa o direito do eleitor de escolher 
livremente aqueles que deveriam votar, porque está pre
so de cima abaixo numa legenda partidária. (Muito 
bem!) 

Assim, se defendêssemos programas autênticos do 
Partido, se o PDS levasse à prática o seu programa, eu 
defenderia a vinculação de votos. Mas, o PDS não exe
cuta na prática o seu programa. Portanto, creio que a 
vinculação é uma medida maldita que bitolou e que en
cabre~tou o eleitorãdo do meu Brasil. As eleições_de 1982 
não representam a vontade livre do povo brasileiro, por
que, comO fui prefeíto praticam'ente dui'ante 18 alias, sei 
como se fazem eleições municipais. Eleição, para Quere
presente a vontade do Povo, é a que escolhe o Presidente 
da República, porque ela se desvincula dos cabrestos e 
dos currais municipais e extrapola o colonialismo do in
terior do sertão. Que força tem um inscrito nas frentes de. 
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trabalho? Qual é a independência que tem um eleitor ga
nhando 15.300 cruzeiros, quando sobre sua cabeça há o 
peso, o medo de ser cortado e ver a sua família morrer de_ 
fome'? J\fão houve liberdade para a escolha nas el~içõcs 
de 1982. nobre Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro- V, Ex~ me cm1cederia um 
aparte? 

O SR. MARTINS FILHO - Com muito praze-r, 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sl)U um velho partidário da 
eleição direta e assinei todas a:; emendas oferecidas até 
hoje? bxame do Congre~so NacionaL Toda minha vida 
foi apenas de parlamentar eleito, primeiro pelo Estado 
da Bahia, dêPáiS pelo Estado do Rio de Janeiro em suM 
_cessivas eleições, sempre pelo voto dircto. Mas, queria 
dar um esclarecimento para que fique nos Anais o meu 
ponto de vista referente às eleições na República Argen
tina, aqui referida pelo nobre Senador Carlos Alberto. 
Acho que para quem conhece a vida atgentina foi um 
grande passo a eleição, mesmo com as características que 
a marcaram. Depois de longos anos de regime militar, os 
militares convocaram o povo pam uma eleição direta c 
essa eleição se fez, senão diretaruentc para eleger um go
vernador ou os presidentes, mas para eleger os eleitores 
do~ presidentes, o colégio eleitoral. O colégio eleitoral é 
contempon'íneo e é da eleição do presidente, ao contrârio 
do Bra..'iil, em que o colégio eleitoral já está constituído 
há muito tempo. De modo que o problema da República 
Argentina tem uma significação maior. E: que, depois de 
8 ou 9 anos de obscurantismo intenso, em que não havia 
sequer qualqlier-câinafa ffiunicÍpal funcionando, os mili
tar.es reconheceram o seu equívoco, o grave erro que es
tavam cometendo contra a naç:Io argentina. Aqui, eu me 
congratulei não com o resultado das eleições mas com a 
volta da Argentina ü ordem cunslitucional. De modo 
que este é o_ meu_ pensamento que gostaria de deixar ex
presso, para que não figure nos Anais uma falsa interpre
tação de boa fé dada pelo ilustre Senador Carlos Alber
to. 

O SR. :\1ARTINS FILHO - Nobre Senador Nelson 
Carneiro, muito me h0nra o aparte de V. Ex' 

O Sr. Alexandre Costa - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARTINS FILHO- Pois não. Ouço o aparte 
de V. Ex~ 

O Sr. Alexandre Costa- Nobr_e Senador, quero cum
prim-eilúlr V. Ex~ peJa tt!se que defende. Acho que nós 
políticos todos somos favoráveis às eleições diretas, Veja 
agora que o Presidente da República é o primeiro a dizer 
que haverá eleições diretas, e de um modo todo singular 
- será da África, do Exterior, e não do Brasil, que Sua 
Exçdéncia fará o anúncio. 

O Sr. José Fragelli- -Sua Excelência vai querer dar 
um exemplo à África .. 

O SR. MARTINS FILHO - Que venha da África, 
que venha da China, que venha de qualquer lugar, mas 
que _chegue ao nosso País. 

O Sr. Alexandre Costa- O que nós queremos é que se 
acabe são com as ameaças: quando não se tem a maioria 
do Colégio Eleitoral, a eleição é di reta; se se aproxima da 
maioria do Colégio -Eleitoral, ela_ passa a ser indireta. 
Que se diga logo qual é o jogo. Esse negócio de dizer que 
não quer tirar do bolso do colete, só não tirará se não 
poder, o que, aliás, não vai poder. Não vai poder porque 
a classe política não aceita mais candidato a Presidente 
da República tirado do bolso do colete. Vamos votar, 
quer seja num candidato do PDS, quer seja na eleição di
reta, num candidato da Oposição, onde existem homens 
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os mais brilhantes, que podem muíto bem dirigir esta 
Nação. O que não podCmos mais é abrir todo dia o jor
nal: "O Presidente disse que a eleição é dircta; o Presi
dente disse que a eleição é indircta: o Presidente vai 
anunciar da Ãfrica que a eleição é diicta." Não, tem que 
dizer logo que seu candidato chama-se Mário Andreaz
za, que só não o fará, se não poder, c se o_ fizer, não será 
com o meu voto. Muito obrigado. 

O SR. MARTINS FILHO - Agradeço o aparte de 
V.Ex~. nobre Senador alexandrc Costa. 

O Sr. José Fragclli- Permite V.Ex~ um aparte? 

O SR. MARTINS FILHO - Com muito prazer, 
nobre Senador José Fragclli. 

O Sr.-José Fragelli- O jovem e inteligente Senador 
pelo Rio Grande do Norte destacou, com muita preci
são, o caso argentino, quando disse que aquele povo, ao 
eleger os eleitores que em segundo grau dCVcriam esco
lher o futuro presidente da república, o povo já conhecia 
o nome desse presidente. Isso também foi destacado no 
aparte do nobre Senador Nelson CarneirO. Esse ponto 
mostra a grande distância quC vai entie a eleiÇão indireta 
na Argentina e a que se processará ou não no Brãsif. 
Acho que o Senador Carlos-Alberto pôs em relevo esse 
ponto esscncíal. O eleitor argentino, escolhendo os futu
ros eleitores do presidente da república, jã sabia qual se
ria esse candidato, se Raul Alfonsfn ou halo Luder, e 
quando deu maioria ao primeiro, na verdade, o que o 
povo argentino fez não ror-eleger os eleitores do futuro 
presidente, mas, através do futuro presidente, eh::gcr es
ses eleitores. Essa é a grande diferença Cnti'e a eleição in
direta da Argentina e a eleição indíreta que se processa rã 
ou se processaria no Brasil. Eu acrescentarei S.pen-is que 
nós da Oposição não tomamos, ior eQuívoco~ o caso ir~
gentino como exemPiõ; o qú6 --nós encarecemoS, no 
exemplo argentino, foi juStamente uma eleição ab~olutri
mente livre de peias, de vinculações, como V .Ex.' multo 
bem ressaltou. Não houve casuísmos na legislação eleito
ral argentina. Na verdade e no fundo, a eleição foi di reia, 
e apenas nominalmente indireta, As Oposições, quando 
lembram, aqui, o exemplo argentino, apenas querem que 
o Brasil volte a ser uma democracia, no fundo, na forma 
e no seu processo: uma plena democracia. 

O SR. MARTINS FILHO - Agradeço o aparte de 
V.Ex' que, com prazer, incorpora ao meu pronuncia
mento. 

Prossigo, Sr. Presidente. 

A Nação brasileira está aflita, às portas da desespe
rança, sofrida, esmagada, sem perspectivas. Não é justo 
deixarmos que ela escolha, livremente, um condutor 
para sair da crise? 

Não é justo que todos os brasileiros, numa hora parti
cularmente dura de sua históiiã, participe-m diretamCnte 
da escolha de um líder a quem deverão delegar responsa
bilidades descomunais, para um verdadeiro projeto-de 
salvação nacional? 

E não é justo, também, qUe -tell-ha o Presidente João 
Baptista de Oliveira Figueiredo, artífiCTemaiõr da aber~ 
tura democrática, a glória de coroar sua obra, abrindo 
ao povo, depois do mais longo período autoritário de _ 
nossa História, as portas do poder? 

Está Figueiredo na História do Brasíl pela abertura 
democrática. Mas que destaque terá sua biografia his
tórica, se durante seu mandato presidir eleições diretas 
para escolha de seu sucessor e a ele der pO!:Se, numa festa 
cívica, com o povo delirante, toinando toda a praça, e a 
Nação reconciliandO-se com o pÕder, pÕr suas mãos? Ê 
justo roubar-lhe isso? 

As eleições diretas, além de justas, São hOje ne_ces
sárias. 
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Necessárias à coesão nacional; necessárias ao fortale-
cimento da aUrorídade do Governo para debelar uma 
crise que se de!ineía Como longa e _difíciL 

Se o povo não legitimar o futuro presidente, o Países
tará correndo sério risco, inclusive o da convulsão social 
e da própria guerra civiL Nenhuma formu de legitimação 

· ê mais eficierite dõ que as eleições di retas, onde o povo se 
envolve com o candidato e participa ativamente, palpa
velmente, de sua unção à primeira magistratura. 

Sou,_ pois, lncon~diCionalmente, pelas- eleições di retas, 
j<í na sucessão d_o Presidente Figueiredo. 

Ainda que depois, no bojo de uma constituinte, se in
troduzam mecanismos eleitorais para a escolha indireta 
do presidente, desde que sejam democráticos e sirvam 
eficientemente para aferir a vontade popular. 

Agora, não! Sou por eleições diretas! 
Discordo dos companheiros que acham que eleições 

dirt.:tas, hoje, seriam como que a noméação a presidente 
de um candidato da oposição. 

A OpoSiçilo poderá -fazer Õ presidente. Se não pudesse, 
tydo o que falamos sobre democracia-seria mentiroso, 
hipócrita e de má fé. 

A Oposição poderá fazer o futuro presidente,_ mas o 
PDS, pela mesmã razão, não está excluindo, ao con
trário! Nosso partido dispõe de can_dida!os_ da mais alta 

-rep-rC:<>entatividadc e com ilimitadas chances de alcançar 
a consagração popular pelo voto direto, 

O Sr. Mário Maia - Permite-me V. Ex' um aparte 
nobre Senador? 

O SR. MARTINS FILHO - Com muito prazer, 
nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Martins Filho, 
ainda ontem à tarde, ocupãvamos a tribuna do Senado 
da República, para fazer considerações semelhantes às 
quCV. Ex~ está fazendo nesta hora, exortando o Presi· 
dente da República a proclamar, de uma vez por todas,~~ 
preferência pelo restabelecimento definitivo das eleições 
di retas nesta República, porque esta é uma ansiedade in
contida de todas as classes representativas da consciéncia 
juddica, política e cultural de nossa Pátr!a. Entào, __ não 
bá necessidade de Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República ati-~yessar o Atl§intico paru ir à Âfrica_ e de lá 
dizer que é a favor das eleic;ões di retas. Preferia que Sua 
Exceléncia ·rosse à Região AmUzônica~ c, através da 
grande calha mater das águas doces _da grande Região 
Norte, prÕclam3sse de lá o que a Nação brasileira hã 
muitos anos está esperando- o restabelecimento d_efini
~iyo.~.-9~ uma vez por iÕdas, das eleições diretas, como co
roamento de sua obra de abertura, entrando, assim, para 
a História do Br.asil. 

O SR. MARTINS FILHO- Muito obrigado, nobre 
Senador Mário Maia. 

Creio firmemente que o Presidente nos dirá estas pala
vras-dentro em breve. 

O nosso pa-rtido, repito, dispõe de Candidatos da mais 
a}ta representatividude e com ilimitadas chances de al
cançar ã conSagração Popular pelo voto direto. -

Quem nega isso a um Aureliano Chaves, cujo maior 
defeito," segundo se diz, ê o de s_er- muito êtico? 

Quem nega isso a um Paulo Maluf, q~:~_e chegou ao 
Congresso Nacional cÕm consagradora votação e se fez 
conhecido, por merecimentos próprios, no Brasil inteiro, 
como homem combativo e tenaz, um novo Juscelino?! 

Quem nega isso a um Hélio Beltrão, homem de fala di
reta c sincera, que vem travando a mais ãrdua e meri
tória batulha pela vàdadeira democratização do Pafs, 
combatt!ndo, a todo custo, a maldita praga burocrática 

-CjüC só nega âQS J;Has~Jeiros Q_umildt.'S, na cruel inércia da 
tranutar.;ão processual, seus dtrettos mats fundamentats? 
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Quem nega isso a um Marco Maciel, a um Mário An
drt!azza, a um Jarbas Passarinho e a quantos outros que 
têm uma mensagem ao povo c que são soldados do PDS? 

Dizer que_ o PDS está aprioristicamente _derrotado 
numu eleição di reta à Presidência da República é descrer 
do jogo democrático. 

Podemos vencer a eleição c a venceremos por certo, se 
:.~ssumirmos a democracia por programa, não de facha

- da,_ '!-las de açào partidária em todos os níveis. 
Começando, talvez. por rever, com urgência, a própria 

Legislação Eleitoral, para retirarmos dela os casufsmos 
que trabalham contra nós, na opinião pública. 

E se perdermos a eleição? 
O que há de catastrófico nisso? 
Seremos, por aea:)O,_ propridários do País? 
Seremos os donos exclusivos da verdade? 
Seremos os únicos detentores do bem? 
Somos partido político, com vocação democrãtica ou 

seita fanática e iiltolerante? 
O importante para um partido não é perder ou ganhar 

- !,!ma eleição. o importante, o fUndamental, é alcanc;ar 
um perfil político que o torne idôneo perante a Nação e 
confiável junto ao povo, 

Se o PDS conseguir isso, ter·Se-ó tornado um partido 
com rp.íz_es, um instrumento válido para o povo brasilei
ro atuar na construção de seu destino, não num átimo, 
mas num período significativo de nossa História. (Muito 
bem! Palmas. Q orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Concedo a 
palavm ao nobre Senador Humberto Lucena, como 
Líder do PMDB. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, cumpro o indeclinável de~·er de registrar, 
nesta tarde, o !llais indignado e veemente protesto da 
Bancada do PMDB nesta Casa, diante dos acontecimen~ 
tos que culminaram, agora há pouco, com a apro~ação, r 

em menos de 24 horas, do parecer do nobre Senador 
Marcondes Gadelha faVorável à aprovação do Decreto
lei n_'i' 2.065, pelo qual se altera, mJis uma vez, a legis
lação sobre política salarial. 

É de estarrecer, que Sr. Presidente, Srs. Senadores, um 
Congresso como o nossC?, q~ejã anda tão diminuído nas 
suas prerrogativas c atribuições, atropele todas as nor
mas -não só âo Regímentõ Comum como do Senado e da 
Càmara dos Deputados, para permitir que, num lapso de 
tempo, o mais restrito possível, matéria como esta, que 
diz respeito ao interesse de milhões e milhões de traba
fhadores brasileiros, sem falar no_ caso dos contribuintes 
e dos consumidores- que são afetados - uns, pela nova 
carga tributária, e outros, pelos novos fatores que vão in
crementar mais um vertiginoso aumento do custo de vi
da. 

Evidentemente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não se 
precisaria desse procedimeilto para que a eventual maio
ria que se constituiu no Congresso Nacional aprovasse 
esse decreto-lCi--Viesse a concretizar o seu apoio ao Go
verno. 

Nilo é de se desconhecer que a Bancada do PDS na 
Câmara dos Deputados se recompôs em torno do 2.065, 
e que conseguiu, por igual, o apoio, naquela Casa pelo 
men-os, dos deputados que integmm o Partido Trabalhis· 
ta Brasileiro. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não seria ne
cessário_ recorrer a essa urgêrn:ia urgentíssima que depõe 
contra os trabalhos dn- Congresso NacionaL 

Basta dízer a V. Ex~ Sr. Presidente, c à Casa que o pra
zo de vista, de 5 dias. prorrogável por igual período, que 
é estabelecido subsidiariamente pelo Regimento do Se
nado, já que o Regimento Comum é omisso a respeito da 
matéria, foi desprezado, tendo o Presidente daquela Co· 
missão arbitrariamente estipulado apenas o período de 4 
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how~ para a vista do process-o. valendo-se de um argu
mento que n:io resiste à mais superficial análise, •:orno 
hcm podem ver os Srs. Senadores, o de que o Decreto-lei 
n\' 2.065 seria unw p-roposiçãO que tramitaria cm carátcr 
de urgênda, quando sabe o Senudo, quando conhece o 
Congresso que essa quest5o, !cvrmtada pelo próprio 
Pl\1DB rcrante a Mesu do Congresso Nacional, por oca
~i[to da votaçàt) dt) Dccn:to-lci n" 2.024, por iniciativa do 
Deputado Freitas Nobre, Líder do P!'vtDB na Câmara, 
f~Ji ac\1lhiJa pelo Presidente em exercício, Senr,Jdor Moa
C) r Da !la, cuja decisão foi recusada pelo Plenário do 
Congresso, acolhendo um recurso do Líder eventual do 
PDS na Cãm:m.1 dos Deputados, naquela sessão conjun-
ta. 

Por conseguintt::, Sr. Prt::sidentc, não havia mais, nesta 
<iltura, como se cogitar de urgência para tramitação de 
dccreto-lel, quando o Plenário do Congresso, por maio
ria, já havia rcjcit.ldo essa postulaçUo. 

Neste instante em que trago ao Senado nossa repulsa a 
tal procedimento que não se coaduna com as boas nor
mas de atividade do Poder Legislativo brasíleiro, leio, 
para que conste dO~'iAnais, a declaração que foi entregue 
à Mesa dos trabalho$ d_a Comi~são Mista pelo Senudor 
Severo Gomes, em nome dos nossos companheiros da 
Câmara e do Senado que integrain aquela Comissão, por 
designação das respectiva:<. Lideranças. 

Ei-la, textualmente: 

Todas as razões levaram o PMDB a lutar contra 
os diversos decretos-leis, culminando pela rejeiçãO 
do 2.045, permanecem- de- pé. 

Os diferentes Decretos-Leis n'>'s 2.012, 2.024, 
2.045, 2.064 e, finalmente, o 2.065, resultaram de 
imposições do Fundo Monetário Internacional. As 
justificações desses éditos, e_m tudo_semelhantes, são 
de que neste País, onde hú famirifoS C graves níveis 
de _desemprego, subemprego e indústrias com enor~ 
me capacidude ociosa, numa recessão que já dura: 
·mos, hú um -COnSumo excessivo a·-provocar a aceJe:
I.ICào inflacionária. Como se o povo pudesse com
fi' .1r; hoje, u comida, a roupa e o sapato de que ne-

•tta 

~.,~~ úrea externa, os_argumentos do FMI são da 
rn.:->ma natureza: o excesso de consumo -_e de in
vestimentos - esturia pressionando por maiores 
gastos em moeda_ estnmgeira. 

Daí a rcc~it_<J. _ _dj!_rccessão. 
Nos últimos doze meses, entretunto, assistimos j~ 

u uma reduç_ão du massa de saláríos da ordem de 
26% e. em paralelo, a marcha ascensional para_a hi
perinflaçào. Isto demonstra, com clar~za, que não 
se deve buscar nos sul.irios_a causa da inflação: ela 
ultrapassou a casa dos dois dígitos mensais depois 
da maxldesvalorizaçào do cruzeiro, da elevação d9s 
preços dos combustíveis e lubrificantes, da retirada 
dos subsídios ao açúcar, ao trigo e ao crédito agríco
la. 

Quanto às importações, não podemos fugir à rea
lidade de que elas, em 1982, permaneciam no mes
mo nível de dez anos atrás. Logo, a causa do proble:
ma também não deve ser localizada aí. 

Com a vigência do Decreto-lei 2.065, teremos em 
dois unos uma redução salarial entre 35 e 40%, sem 
o controle da inflação- po"rque seus focos perma
necem intocados._ Iremos assisti.r à transformação 
dos pobres em miseráVeis, e ao empobrecimento da 
classe mé_dia, porque tc'remos menos empregos, me:
nos ganhos e menos produção. Essa reduç~c:J do 
mercado intern_g provocarã a destruição do parque 
industrial que a Nação_construiu à custa_de_saç_r_lfi-_ 
cios, em meio_ século. 

Em resumo, estumos diante de um programa so
ciulmentc injusto: politicamente imoral e econo_mi
eumente desastroso. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Quanto à alegada necessidade de red_uzir o déficit 
póblicQ, é preciso lembrar que temos um orçamento 
fiscal equilibrado e um enorme rombo no orçamen
to financeiro, decorrente du mostruosa d_íyida inter
na, que deverá atingir a casa dos 25 trilhões de cru
zeiros no final deste ano. Mas os autores do decreto
lci_o~o dispensaram maiores atenções a essa fonte 
d..:: alimentação da ciranda financeira, como se igno
rassem que, na última semana, a taxa do over-night 
alcançou os 23% ao mês. 

As providências de política fiscal também não re
si.stem a uma análise séria. A experfência e o bom 
senso recomendam que, nas épocas de recessão, 
deve-se buscar não o aumento da carga tributária, 
mas sua distribuição mais justu. A proposta que nos 
é oferecida eleva os tributos, nas preserva os grupos 
de alta_renda. Mais ainda, discrfminã -em pi'ejtilzo 
dos empresários brasileiros, como evidencia a Carta 
de Intenções do FMI, que promete maiores faC.ilida~ 
des para a remessa de lucros, transformando o País 
em paraTso fiscal das inultlnacionais. 

Os maJI!S n~o se arrematam"aí. As co11seqüências 
da reduçi'ío salarial sobre a Previdência Social não 
forum avaliadas. Os elementos disponíveis mostram 
que o déficit em 1984 será agravado em mais 770 bi
lhões c, em 1985, em mais de I ,2 trilhão de cruzei
ros. Sem a degradação dos padrões de vida provoca
rá maior demanda dos serviços assistenciais da Pre
vidénciu. 

Fica assim clara u lógica desse programa deter
minado pelo Decreto-lei 2.065: é a exigência do sis
tema financeiro Internacional - e de seus ãuditõres 
do FMI- com o objetivo de viabilizar uma violen
ta transferência dos frutos do tra_balho nacional 
para fora do País. Através das malhas dos juros per
pétuos e crescentes. o sistema quer recolonizar o 
Brasil. 

E não é esta a primeira vez em que nós, Congres
sistas, -r-ecebemos do Executivo uma proposta de 
alienação forjada pela sanha dos credores. Já em 
1829, o Marquês de Barbacena, Ministro da Fazen
da, tranqUilizava o Parlamento com relação às 
anições da dívida externa, lembrando que dispunha 
o Brasil, ao norte, de milhares de milhas quadradas 
de território, que poderiam ser vendidas a qualquer 
momento, e a bom preçO. Agora, o que se oferece 
não-é_tTiais a: terra, mas a Nação inf~ira, porque se 
trata do futuro do povo, e de sua sobrevivência. 

Vem dill nossa indignação, Projetas dessa nature
za são corporificados em decretos-leis, que trami
~am graças à coação e aó a"rbítrio do partido do go
-verna, beneficiado por maioria eventual em uma co
missão do Legislativo. Esta Comissão Mista 
transformou-se, pelos __ atos aqui vividos, em órgão 
homologador de decisões internacionais tomadas à 
revelia da Nação. 

Por estes motivos, a bancada do PMDB retira-se 
agora, voltando as cost<ls aos que se subordinam 
aos interesses do Poder, para ficar com a Pátria. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço o nobre $ç.. 
nador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Senador Humberto Lucena, 
apenas para aplaudir a atitude do nobre Líder, trazendo 
ao conhecimento do Plenário do Senado Federal os fatos 
lamentáveis que ocorreram na Comissão Mista. V. Ex• 
começou dizendo que era de estarrecer, era triste. Creio, 
Senador Humberto Lucena, que esta foi realmente uma 
página triste da Comissão Mista do Congresso Nacional, 
face à meneira arbitrária, autoritãria como os trabalhos 
foram condu:?:idos. V. Ex•, ao ler o nosso manifesto, que 
foi a nossa dcdaração de voto, deixa_ registradO nos 
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Anais do Senado que a pressa do Partido do Governo 
em aprovar um decreto-lei que já estava em vigor signifi
cu exatamente a subordinação aos interesses internacio
nais. Interesses internacionais, Senador Humberto Luce
na, que nós, do Congresso, ~ão conhecemos, que a 
Naçã9 não conhece. Negocia~se o País lá fora e o Con
gresso Nacional tem que aprovar às pressas e de uma 
maneira inusitada, quebrando todos os princípios éticos 
parlamentares, o parecer do Relator do Governo. Meus
parabéns a V. Ex•, não só pela leitura do manifesto mas 
também pela sua posição lúcida na Comíssão Mista, 
como Uder do nosso Partido. 

O SR. HUMBERTO -Eu que agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Itamar Franco, a sua manfestaçãa de 
apoio, e exalto, também, a sua brilhante e eftciente 
atuação nãquele órgão técnicO do Congresso Nacional, 
como sói acontecer toda Vei que V. Ex~ participa de 
qualquer atividade do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi por isso que ontem, 
aqui, o Senador João Calmon, para surpresa minha e 
dos demais Líderes que compõem a Oposição nesta Ca
sa, anunciava uma reunião que teria levado no Gabinete 
do Presidente do Congresso com os Lideres do PDS, na 
qual se teria, desde logo, antes que a Comissão se insta
lasse e, por conseguinte, concluísse os seus trabalhados, 
alterado substancialmente o calendário de sessões do 
Congresso Nacional, retirando da pauta dos dias 8 e 9 
uma proposta de emenda constitucional de interesse de 
todos os Estados e Municfpios brasileiros que preconi
zam uma reforma tributária amp!a e profunda, para ali 
colocar, antecipadamente, como se já estivesse tudo pre
determinado, num plano evidentemente que veio do Pa
lácio do Plunalto para o Congresso, os Decretos-leis n~>s 
2.064 e 2.065. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que deploro é que o 
Congresso Nacional, que há dias atrás elevou-se tão alto 
no apreço popular, defendendo, com tanta dignidade e 
altivez, a sua independência, ao rejeítar vários decretos
leis do Governo, entre os quais destaco os de números 
2.012, o 2.024, o 2.036 e o 2.045, apreste-se com esse aço
damento inusitado, a aprovar uma matéria altamente 
prejudicial aos interesses do povo brasileiro. 

Praza aos céus que Deus ilumine a consciência dos Srs. 
Congressistas e que no próximo dia 9, muitos dos que 
hoje já se declaram favorâveis a esses decretos-leis sobre 
tudo ao Decreto-lei nl' 2.065, voltem atrás e votem pela 
sua rejeição porque assim pede o Brasil, assim pede o 
povo faminto e desesperado que aí está, nas ruas, peram
bulando, sem esperanças mais de sobreviver decente
mente. 

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

COMPARECEM .MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- C!audionar Roriz- Gaivão Mo-:_ 
desta -Gabriel Hermes- Dinarte Mariz - Adcrbal 
Jurema- Marco Madel- João LúCío- Roberto S..!
turnino - Henrique Santi!lo - Carlos Chiarc!li. 

O SR. PRESIDENTE (Pa:,sos Pôrto)- Passa-~e à 

ORDEM DO DIA 

Não há número para deliberação. Em face disso, os 
itens l e 1, constituídos dos Projetas de Lei da Câmara n'r' 

l/81 c do Senado n~' 103/8!, ficam com a votação adiada 
pura a pr&xima sessão ordinária. Passamos, portanto, ao 
item 3: 

Dbcussào, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 131, de !9t!:1 (n9 3.!93/80. na Casa t.le 
origem), que modifka a redução do art. 42 e do ino.:i

. so XXIX do art. 89, da Lei n~' 5.10~, de 21 de se-
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tembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 852 e 
853, de 1983, das Corilíssões: 

- de Constituicão e Justiça; e 
- de Transportes, Comunicações e obras Públi-

Em discussão o projeto. 

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a pali
vra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro para discutir 
o projeto. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para dis· 
cutir. Sem revisão do_orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores: 

Tenho sido, nesta Casa, um crítico constante das ativi
dades governamentais. Mas, neste momento, quero fazer 
um elogio e felicitar o MiniStro lbrahim Abi-Ackel, por
que S. Ex' adiou para 1985 a modificação das placas dos 
automóveis, objeto, aliãs, de um pronunciamento meU 
feito nesta Casa. 

Realmente, nesta hora de angústia, de fome, de neces
sidade, em que nós estamos apelando para todos recur
sos para sobreviver, seria um luxo, um desperdício, um 
exagero a obrigatoriedade de se mudar, em todo o País, 
as placas dos automóveis. Já fõT um excesso reprovável a 
colocação dos novos cintos, que devem interessar a al
guns, mas que certamente não serão usadas pela popu
lação, como até hoje não são usados os atuais cintos de 
segurança. Neste momento, a pretexto desse projeto que 
fala sobre o Conselho Nacional de Trânsito, eu quero me 
congratular com o Ministro lbrahim Abi-Ackel, porque 
ele atendeu a uma reivindicação de todo o povo brasilei
ro. (Muita bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Continua em 
discussão o projeto. (Pausa.) 

Nào havendo mais quem peça a palavra, encerro adis
cussão. 

Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta 
de quorum. 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 103, de 1982 (n9 137/79, na Casa de ori- -
gem), que altera o art. 29 da Lei n9 6.168,-de 9 de de
zembro de 1974, que criou o Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, e o art. J9 do 
Decreto-lei n9 594, de 27_d_e niaio de 1969, que insti
tuiu a Loteria Esportiva Federal, tendo 

PARECERES sob, n9s 850 e 851, de l98l, das 
Comissões: 

- de Educação e CUltura, favorável 
- de Finanças, favorável, com voto vencido do 

Senador José Lins. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador José Fregelli para discutir. 

O SR. JOSt FRAGELLI (PMDB- MS. Para discu· 
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Si-s. Sena
dores: 

Falo em meu nome pessoal, e para voltar atrás no pa
recer que dei sobre essa matéria na Comíssão de Fi
nanças. Alertado por um dos nossos eminentes compa
nheiros, vejo no projeto, que passou na Câffi'ara -dos De
putados e recebeu a aprovação das Comissões de Edu
cação e Cultura e de Finanças, ínclusive sendo eu Rela-
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tO:r, na verdade, um grande prejufzo para a imensa maio
ria dos municípios brasileiros, Sr. Presid!,!nte. De fato, 
disPõe a proposição que lO% da renda líquida da loteria 
esportiva, será distribuída aos municípios de origem da 
receita respectiva, para aplicação em programas e proje
tas de ~.::aráter social e desenvolvimento da educação físi
ca e do desporto amador. 

Ora, atentando melhor para as conseqüências do que 
reza a- proposição nessa modificação que é introduzida 
ao§ 3':>, do art. 29, da Lei n9 6.168/74, pode-se perceber 
com facilidade, Sr. Presidente e Srs. Sen~dQres, e eu pe
diria a a-tenÇão de todOs, que beneficiados serão apenas 
alguns grandes municfpios do País, como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e alguns outros mu
nicípios maiores, onde a rendà da loteria esportiva, pelo 
grande número de apostadores, será grande. Mas a 
imensa maioria dos municípios brasileiros sofrerá um 
prejuízo de monta. Assim, Sr. Presidente, penso que de
vemos atentar melhor para as conseqUências do que dis
põe a proposição, vendo que poderão ser prejudicados 
os municípios brasileiros em sua grande maioria, e bene
ficiados -alguns poucos municípios das nossas metrópo
les. 

Não -tenho ddvida, assim, Sr. Presidente e Srs, Senado~ 
res, de corrigir o erro que cometi como Relator da Co
missão de Finanças, ao dar parecer favorável a essa pro~ 
posição. Parece-me_gue argumentos maiores e mais pro~ 
~undos sào desnecessários, tão evidente se mostra o pre
jUíZO que aos municípios, sobretudo do interior do País, 
trará a aprovação _qesse projetçJ. 

SoliCito, sobretudo da esclarecida Liderança da maio
ria, a sua atenÇão para o que dispõe o projeto e para as 
palavras que acabo de pronunciar, parece-me, pondo a 
questão nos seus devidos termos. 

Assim, Sr. Presidente, darei o meu voto contrário e ,so~ 
- licitaria, da mesma maneira, o voto contrário dos meu; 

ilustres pares. · 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Continua em 
disCussão o projet~. 

O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a 
palavra ao nobre Líder Octávio Cardoso, para discutir o 
projeto. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Se
nadores: 

O nobre Senador Josê Fragelli tem inteira razão· IJ-a 
sua argumentação. Realmente os pequenos e mêdios mu
nicípios brasileiros serão os grandes prejudicados pela 
medida. Além de dois terços dessa receita já serem desti
nados ao desenvolvimento do desporto e da educação 
física~ que abrangeriâ, de uma maneira mais ampla, to
dos os municípios, a argumentação expend~da pelo ilus
tre parlamentar da Oposição ê. inteiramente procedente: 
A Bancada do PDS louva o nobre gesto de S. Ex•, que 

- teiida sido ·relator na Comissão que integra e alertado 
para o fato, não teve a menor dúvida em retificar o seu 
pronunciamento, com o que concorda, inteiramente, a 
Bancada do PDS. Muito obrigado! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Continua em 
discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro adis-
cussão. _ 

A ·votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôlto) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n9 120, de 1981- Complementar, de auto
ria do Senador Cunha Lima, que acrescenta disposi-

ti v o à Lei Complementar -n<? 26, de 11 de setembro 
de (975, que unificOu o PTS-PASEP, tendo 

PARECERES, sob n•s 858 e 859, de 1983, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e jurict'icidade; e 

-de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 6: 

DiscussãO, em primeíro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n<? 129, de 1983, de autoria do Senador 
Gastão Müller. que_ obriga os passageiros e tripu
lantes de embarcações a usar colete salva-vidas, du-

- rante as ___ travessJas fluviais ou lacustres, tendo 
PARECERES, sob n9s 854 e 855 de 1983 das Co

mís.sões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade, juridicidade e, no mérito, favorável, com voto 
vencido do Senador Helvídio Nunes; e 

-de Transportes, comunicações e Obras Públi~ 
cas, favorável. 

Em discussão o projeto. 
O Sr:-Nelson Cãrneiro- Sr. Presidente, peço a pala

vra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro para dis

- cutir o projeto. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PT B - RJ. Para dis· 
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Pela ementa, parece que se exige que os passageiros e 
tripulantes de embarcações fiquem obrigados a usar co;. 
letes salvã-vidas durante as travessias fluviais ou lacus
tres. 

Oia, Sr. Presidente, achO-que o que se deve exigir ê que 
todas as embarcações tenham coletes salva-vidas. Mas, 
obrigar o cidadão que entra num barco que vai fazer a 
viagem pelo São Francisco a passar dois ou três dias com 
um colete salva-vidas posto, é um exagero. 

A meu ver, data venia dos altos propósitos que ilus
tram o projeto do Senador Gastão Müller, o que nós de
vemos· fáZei ~ e-ístOequ-e está faltando, e é objeto, aliás, 
de um projeto de minha autoria -é obrigar as embar
cações a terem sistema de comunicação pelo rádio por
que, muitas vezes, elas se perdem e não têm como se 
orientar com as bases e, então, por falta dessa comuni
cação, fic-Jm à aderiva e ocorrem acidentes sem que se 
passa transmitir qualquer apelo através de todos os 
meios de comunicação, até dos rádio-amadores. 
-Não tem cabimento obrigar um cidadão porque vai fa

zer, por exemplo, uma viagem pelo Amazonas, às vezes 
-atê _de 10 düis, a vestir um colete salva-vidas. Acho que 
devemos exigir é que todas· as embarcações tenham cole
tes salva-vidas bastantes para todos os passageiros. Não 
deve sair nenhuma embarcação com 100 passageiros e 50 
coletes salva-vidas, deve ter os 100 coletes salva-vidas. 
Mas, obrigar a vestir o colete salva~ vidas, me parece um 
exagero. Em todo o caso, as doutas comissões opinaram 
favoravelmente e o Plenário decidirâ. 

Era a minha dúvida, não sei a intenção do nobre Sena
dor Gastão M-uller. lamento que S. Ex• não esteja pre
sente para melhor esclarecer o seu projeto. Como o pro
jeto não vai ser objeto de votação hoje, eu apenas suscito 
a questão para evitar que amanhã, quando eu tiver a 
ventura de voltar ao Amazonas, eu não tenha que fazer 
uma viagem de 10 ou 15 dias embrulhado num colete 
salva-vida, dia e noite ... (Muito bem!) 
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O Sr, Oct1h'io Cardoso- Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardo.so. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS.Para dis· 
cutir o projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

O nobre Senador Nelson Carneiro, no nosso entender, 
tem inteira razão no seu- posicionamento contrário a esse-
projeto. 

Efetivamente, a organização marítima intergovertta
mental que tem sob a sua responsabilidade a segurança 
dos passageiros, em percursos muito mais perigosos, ja.: 
mais cogitou dessa medida que é altamente incômoda 
aos passageiros. 

Lemhm a m1bre Senadora Eunice Mich-illes, com a sua 
autoridade, que há viagens no Amazonas com duração 
de até lO dias. Imagine-se a situação incómoda de a pes
soa usar, todo o dia e toda a viagem e não só durante o 
dia, mas à noite, um colet~ salva-vida. 

Entende a Administração que muito mais _eficiente, 
muito mais útil é a campanha de esclarecimento e edu
cação que o Governo vem fa.tendo quanto à lotação das 
embarcações, as medidas preventivas que devem ser to
madas, a fiscalização das embarcações, quanto aos equi
pamentos necessários a uma viagem segura; essas cam
panh<.~s resullam muito mais benéfLca.s, muito mais prãti
cas do que a adoçào dessa lei. 

A Bancada do PDS se manifesta, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, contrariamente ao projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Encerrada a 
discussão, fica a vOtação adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está esgotada 
a matéria constante _da Ordem do Oia. 

Volta-se à lista de _Qradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto, 

que falará por permuta com o nobre Senador Fábio Lt,~
~.:cna. 

O SR. SENADOR CARLOS ALBERTO PRO· 
NUt~r'CIA. DISCURSO QUE, ENTREGUE À RE
V/S,)O DO ORA DOR. SERÁ PUBLICADO POS· 
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo _a 

paluvr<.r. ao nobre Senador Lou_rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAI'TISTA (PDS -SE. Pronun· 
da o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res: 

A duta de amanhã -:-_ 5 de novembro - é consagrada 
à CuJturu e à Ciência, em homenagem ao natalício de 
Rui Burbusa, tornan_dQ_-se, por isso, pelo seu alto senti
do, marcante no calendário nacionaL 

Que dizer a cerca desse eminente patrício, cuja vida foi 
de plena dcdictlção à Pátria?. O Seu biógrafo, eJ'riirie-n-te~ 
Senador Luís Viana Filho, o definiu de forma sintética, 
porém picou de sabedoria. Disse S. Ex' 

"E~~·rcvi de certa feita, que Rui Barbosa em um 
mundo. O tempo e os fatos fazem que mais se arrai
gue<! convkçUo do <.~certo e da justiçtl daquele con
ceito··. 

Nà~l há düvid;.t de que o grande Mestre e paladinO do 
Dircil\), pc-la sua universalidade de _conheciemntos~ 
tornou-sc __ um Mundo! 

E ll Brasil, sempre agradecido a seu filh_o, está come
monndo Sllh festa e ho~anas o grato evento, graças ao 
Prujehl n~ J.JSO, de 1965, do então Deputudo, hojeSeiia
Jnr Jorge Kalume. instituindo o "Dia Nacional da Cul
tura c Ja Ciência", em honra desse incomparável patrf
Óll. transformado na Lei n\1 5.5_79, de 1970, sancionada 
pdo Presidente Emílio Médici. O nosso estÚ11~do colega 

Jorge Kulume, com essa louvável iniciativa, contribuiu 
de maneira mais eficaz para as celebrações cívicas em 
todl) o Puís e, em especial, nas escolas. 

Lembro-me desse trabalho e, há poucos dias, o seu au
tor recordava o meu decidido apoio a sua feliz iniciativa. 

Aproveitando o ensejo, desejaria relembrar os seguin
tes tópii.!OS da justificação do referido Projeto.--t!{l 
3.380/65, a que me referi: 

"Rui Barbosa, glória da_ Pátria, orgulho de toda 
um'-l geração, é, ainda hoje, e o se_rã, sem dúvida, 
por todo o tempo, a expressão máxima da íflteligên
ciU brasifeira. 
Ç)rador, filósofo, poliglota, jurista, escritor, estadis
ta, marcou com a sua presença a mais áurea época 
de que se tem memória nos anais da vida cultural da 

-~nossa gente." 

Çontínuando, diz o autor: 

"Admirado e coinbatido, fez de sua inteligência o 
florete extraordinário com que dCfendeu os ideais de 
liberdade, levando aos países mais civilizados o va
lor de nossa gente e os sadios prinCípios do nossO 
povo." 

Onde quer que atuasse, Rui se destacava. Dir-se~ia in
confundível pela sua inteligência privilegiada e sua ada
ma.ntina cultura. Se desejarmos fazer um paralelo com o 
firmamento, tínha ele o sentido de uma estrela da mais 
afta grandeza, ofuscando quem ousasse obstar seus pas
sos. Em Haia, frente a Embaixadores de todas as Nações 
do globo, como que levado pela Providência, o destino 
contribuiu para que o seu brilho, antes apenas na órbita 
brasileira, se-·rcfietisse pelo mundo inteiro. E teve razão 
ao afirmar, no seu retorno ao Bmsil; "Vi todas as nações 
do mundo reunidas, e aprendi a não me envergonhar da 
minha". 

E o historiador, Senador Luís Viana F[lho, em seu li
vro "A vida di! Rui Barbosa", escrevera: 

"Â medida que conhecia Os Seus colegas, Rui pa
recia sentir-se aterradO. Logo ão se iniCiarem ostra
balhos, escreveu ao padre Yabtlr: "Sempre que pu
der, implore para mim o auxílio de Deus, que tanto 
necessíto nos trabalhos da minha vid<.l e, principal
mente, agora, entre as dificuldades desta missão, 
que me parece fui mui temerário, incompetente 
como sou, cm aceitar." 

Mas essa sua timidez, esse seu pensamento não refletia 
na .....-erdade o seu gigantismo que estava acima de qual
quer dúvida. E os dias haveriam de provar o acerto da 
incumbência que recebera para representar o Brasil. E é 
o próprio Rui que desabafa~_" As forças, a coragem, a re
solução me vieram não sei de onde, vi-me de pé, com a 
palavra nos lábios". 

E o saudoso Presidente Afonso Pena, faz.enc.io ju_stiça 
ao eminente brasileiro, dando vazão ª seus sentimentos 
de brasilidade, pleno de alegria pelo inigualável dcsem~ 
penho dt:- Rui, registrou o seu t~::-stemunho: 

"O Brasil se orgulha do brilhante papel que de
_scmpcnhou na Conferência de Haia seu eminente 
Embaix'-ldor, pois lhe deve o ter conquistado para 
nossa Pátria, no concerto das nações, um lugar que 
muito o honra.·· 

L Rui continua presente em todos os lugares, em todas 
as ocasiões, como paladino do Direito e da Justiça, 
tornando-se um dos símbolos da nossa n_aCion_alidadi 

Portanto, neste dia que lhe é consagrado, Sergipe, 
atr;wés de um dos seus reprecntantes, congratula-se com 
todos os seus patrícios, do Acre ao Rio Grande do Sul e, 
cm especial. com a Bahia, que foi o berço desse ines~ 
quedvcl b-rasileiro. 

Er,~ o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas!) 
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O SR. PRESIDENT~ (Martins Pilho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

A imprensa noticia com insistência- enquanto a tele
visão registra cenas constrangedoras - os movimentos 

- de rebelião nos presídios brasileiros, principalmente os 
do Rio dt: Janeiro, apontando-se como responsável por 
essa situação a falta de recursos do Fundo Pe Assistência 
Social para o Sistema Penitencí:.írío, crtado para melho
rar as condições de vida dos presidiários. 

O diretor do Dcpartamer.to Penitenciário Federal, do 
Ministério da Justiça, Jason Albergaria, declarou que a 
alocação maior de recursos está sendo destinada à segu
rança pública, quando o ideal será considerar-se o siste
ma penitenciário como outra grande área de proteção do 
cidadão e de salvaguarda da sociedade. 

"Essa desarticulação na previsão de recursos 
para as duas áreas- assinalou- afcta o desenvol
vimento da política penitenciária aprovada- pelo 
Governo." 

No intuito de corrigir essa distorção, o Conselho Na
cional de Políti~a Fazendária aprovou a inclusão, no 
programa daquele_ fundo, da construção de estabeleci
mentos de tratamento de drogados, bem como a criação 
de projetas industriais, nos Estados, destinados ao me
nor infratbr e <iiYJovcm de 18 a 21 anos, mediante a assi
natura de convênios. 

Aprovou, ainda, o Conselho, a realização de um tra
balhu conjunto dos Ministérios da Justiça e do lntertor, 
para o programa de oçupação da Amazónia Legal, atra
vés da construção de minipenitenciárias agrícolas, para 
evitar a transferência dos presos para os grandes centros, 
permitindo-se, ãdcmais, a fix<Jção do detento ao campo, 
preservados os laços familiares e reduzido o êxodo rural. 

Trata. ainda, esse projeto, do engajamento do Ubera
d9~ do egresso e do ddento em regirrÍe de pré-liberdade 
ao processo produtivo t:- de colonização com acesso a ter
ra ociosa. 

Finalmente, ganha espaço, no MinistériO da Justiça, a 
tese de que o presidiário pode, perfeitamente, colaborar 
no esforço produtivo, contribuindo, ademais, no esforço 
pioneiro de ocupação dos vazios demográficos, tese que 
não é nova, pois foi sustentada há cerca de quarenta 
anos pe!o Professor Barreto Campelo, ao conquistar a 
cátedra de Direito Penal na Faculdade de Direito do Re-
cifc. 

Nilo se deve tratar o presidiúrio como se fosse um ele
mento inútil, mas valorizar o seu esforço em benefício da 
comunidade, em tarefas produtivas, principalmente 
aque-las que, como a agricultura e a pecuária, carecem de 
maior desenvolvimento, contribuindo para diminuir os 
imensos vazios demográficos no País. 

Esperamos que o Departamento Penitenciário Federal 
continue em sua tarefa, visando, principalmente, à recu
peração do presídtário brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro· 
nuncia o_seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

SUo notótias as dificLild::ides financeiras pOr que pas
sam os municípios brasileíros, sem recursos para atender 
aos qtínimos compromissos que têm para com suas ativi:
dades nos vários setoreS da administraçãO. 

Hoje, já é uilfssono o apelo de todos os Estados da Fe
deração, de todos os municípios brasileiros no sentido de 
que se reformule, e de imediato, o sistema -nacional tribll· 
tá rio com vistas a que se ofereça, realmente, a autonomia 
fiiiaii..Gelià" de que necessitam, desatrelando-os de uma 
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política tributúria malsã, incompatfvelcom os princípios 
que informam o sistema federativo. 

O que se vé, em razão do modelo tributário em vigor, ê 
a total supremacia da Uni<lo na arrecadação dos impos
tos, subtraindo aos Estados, aos municípios, o que lhes ê 
de\·ido, tornando-se, assim, o sistema federativo apenas 
um enunciado na Carta Constitucional, praticamente le
tra morta diante da prepotência da União, 
arrecadadora-mar dos tributos. 

Tenho para mim que a reforma da políth::a tributáría 
faz-se premente, inadiável, e, enfocando-se o pauperisrilo"
crn que se encontram os municípios, mais do que neces
sária é essa reforma, para que, realmente, se posiciOne 
como válido o regime federativo, pois na forma Conlo es
tá, o que se vê é a -prevalência- absoluta da União, 
marginalizando-se os demais componentes da Federação 
que ficam à mercê das benesses, à mercê do qu_e sobra da 
União, em termos de tributos. 

Enquanto a União arrecada 70% do total dos impos
tos, resta aos Estados 25% e, inexpressivamente, aos Mu
nicípios, 5%, cabendo-lhes apenas os Impostos Territo
rial e Predial, Impostos sobre Serviços e taxas diversas. 

Como então, em face dessa precariedade, com vistas à 
arrecadação tributária, podem os municlpíos ·sobrevive
rem? Duas posições estão estreitamente interligadas: au
tonomia política e autonomia financeira. Sem foriale(:er 
a economia e as finanças dos municipios, ~'\ua -aritonomra·
política ficará somente no papel. Continuarão as comu
nas atreladas à União, despidas de autonomia firianct![
rae, por conseguinte, desprovidas de fontes de rendas. E 
assim também caminham os Estados, na esteira de esmo
leiros da União. 

Entre os parcos impostos que cabem aos municípios 
brasileiros, conforme já listeifleste meu pronunciamen
to, estão os Impostos sobre S"ervíços. 

Chegou-me âs mãos- encaminhada pela Secretaria 
das Finanças da Prefeitura do Município de São Paulo 
- nwçào referente ao Imposto sobre ServiÇos aprovada 
no 21' Encontro das Secretarias de FinanÇas dos Municí
pios das Capitais, encontro esse ralizado em agoSto últi
mo, em Curitiba. 

Determina a Constituição que o município é compe
tente rara instituir Impostos sobre Serviços d~ qualquer 
natureza, excluídos os de competência tributária da 
União ou dos Estados, serviços_ esses a serem definidos 
em lei complementar. Assim esfá na Lei Maior, em seu 
artigo 24, II. 

Entretanto, subvertendo o processo legislativo e indo 
de encontro a principio constitucional, edita-se decreto
lei - o famigerado decreto-lei, norma legislativa que in
seriu na Constituição destinada a não solucionar os 
problemas brasileiros- repito, edita-se deCretõ-lei-en-
clausurando aquela competência do município para ins
tituir impostos sobre serviços de qualquer natureza em 
apenas 66 serviços. 

Rebelam-se os Secretários de Finanças dos _Municí
pios com toda a razão em face desse decreto-lei que niini
miza ainda mais a competêncía tributária das comunas 
brasileiras. Tornando taxativa uma competência tribu
tária do município que é plena, pois é cristalina a norma 
constitucional, quando diz que ao município compete 
instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, 
esse decreto-lei impede, inclusive, os municípios de arre
cadar tributos relacionados com o sctor económico de 
serviços, ou setor terciário da economia, em toda a sua 
extensão. E sabe-se que esses s.etores são os que se apre
sentam mais dinâmicos e mais diversificados. 

Integro neste pronunciamento, Sr. Presidente, Srs. Se~ 
nadares, a mensagem contida no documento dos Secre_
tários das Finanças dos MunicípiOs, consubstanciada 
nas seguintes afirnia"tivas: 

-os municípios não podem mais, hoje, admitir 
que, tendo a Constituição atriliiiído à sua plena 
competência a tributação de serviços de qualquer 
natureza, norma infraconstitucional esteja a impor-
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lhes limitem-se a tributar apenas serviços constantes 
de 66 itens! 

- nào podem m1is admitir os municípios que, 
tendo a Constituição lhes atribuído compet~ncia 
para tributar setor da economia que se caracteriza 
por acentuada dinâmica evolutiva, sejam constran
gidos, no exercício de sua competência, por lista es
tátiC<J. que vigora, tal como mal concebida, desde 
1969! 

-não podem os municípios - ao tributar ser
viços li~tado:s e deixar de fazê-lo em relação a outros 

_não incluídos na relação- se constituir em instru
- meriio -de injustiça social, pelo desrespeito ao princí
pío constitucional da isonomia; 

-não podem os municípios prosseguir à míngua 
de recursos, clamando por transferências de outras 
esferas, porque impedidos, pela esdrúxula legis

_lUÇàO, de arrecadar re_ceitas que constitucionalmente 
lhes foram atribuídas! 

Era o que tinha a dizer. (I'Vluito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O Senador 
Henrique Santilo encaminhou à Mesa requerimento de 
informações, nos termos-do inciso IV do art. 239 do Re
gimento Interno. 

O requerimento será examinado pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Fi!hol__-:-___ Nada mais 
-havendo a tratar, vou encerrar apresente sessão, desig
nando pum a sessão ordinária de segunda-feiia a seguin
te 

ORDEM DO DIA 

{Em Regime de Urgência- art. 371, c, do Regimento 
Interno) 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~ 159, de 1983 (n~ 1.722/83, na Casa de origem), 
que Jispõe- sobre as medidas de proteçào, amparo e fo
mento às atividadi!S econômtcas e às vítimas das enchen
t.es nos Estudos do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 
Catarina (dependendo de pareceres das Comissões de 
Economia, de Legislação Social e de Finanças. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n<:> i, de I 981 (n<:> 865/79, na Casa de Origem), que asse
gura matrícula, n_.as escolas de qualquer nível, aos servi
dores que especifica, tendo 

PARECERES, sob n~'s 286, de 198 l, 474 e 475, de 
1982, das Co-m-is-Sões: 

- de Educação e Cultura - J9 pronunciamento: favo
ráveLuo Projeto, com Emenda n? 1-CEC que apresenta; 
29 pronunciamento: favorável à Emenda n9 2, de Ple
nário; e 

- de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto e 
contrário às Emendas n~'s I, da Comissão de Educação e 
Cultura, e 2, de Plenário 

Votação, em turnO único, do Proje_to de Lei da Câma
ra_n'>'_U_l_, de 1981 (nl' 3.193/80, na Casa de origem), que 
modifica a redação do art. 42 e do insiso XXIX do art. 
89, da Lei n<:> 5.108, de 21 de setembro de J 966- Código 
Nacional de Trânsito, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 852 e 853, de 
i 983~- -d:us--Comiss-õ-e:s-: ---

-- De Constituíçào e J usti~a; e 
- de Transportes, comunicações e Obras Públicas. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' 103, de ! 982 (n? 137/79, na Casa de origem), que ai-
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tcra o arL 2"' da Lei n? 6.168, de 9 de dezembro de 1974, 
que criou o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS+ c o art. 31' do De<;reto-lei n<:> 594, de 27 de maio 
de ! 969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal tendo 

PARECERES sob n"'s 850 e 851, de !983, das Comis
sôes: 

-- de Educação e Cultura, favorável 
- de Finanças, favorável. com voto vencido do Sena-

dor José Uns. 

VotUção, em turno único", do Projefo de Lei do Senado 
n9 _1_2P, de 1_281- Complementar, de autoria do SenadOr 
Cunha Lima, que acrescenta dispositivo à Lei Comple
mentar n<:> 26, de I J de setembro de 1975, que unificOu o 
PIS-PASEP, tendo 

PARECERES, sob n? 858 e 859, de 1983, das Comis-
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade: e 

- de Finanças, favorável. 
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n<:> 129, de 1983, de autoria do Senador Gastão 
MüllCr, que obriga os- passageiros e- tripulantes de em
ban:ações a usar colete salva-vidas, durante as travessias 
fluviais ou .lacustres, tendo 

PARECERES, sob n~'s 854 e 855, de 1983, das Comis
sões~ 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável, com voto vencido 
do Senador Helvídio Nunes; e 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, fa
vorável. 
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei do Senado n<:> 103, de 1981, de au
toria do Senador Franco Montoro, que assegura ao em
pregado substituído salário igual ao do substituto, tendo 

PARECER. sob n9 779, de 1983, da Comissão 
- De Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto d~ Lei do Senado n"' 280, de l 980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar Tribunais com juris~ 
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECERE, sob n~' 634, d_5:- 1983, da Comissão 
- de C-onstituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto v-:ncido do Senador José Ignácío. 

O SR. PRE:SIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

( Le1•anta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos.) 

DISCURSO PRO.VUNCIADO PELO SR. 
JOÃO CALMON NA SESS,)O DE 3-11-83 E 
QUE. ENTREGlE À REJ'ISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOÃ.b CÃLMúN (PDS- ES. Pronuncia o se
guinte disc'urso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

~_le!~~para a Gimara dos Deputados em 19§2, e tendo 
tomado- posse em março do ano seguinte, somente seis 
anos depois, em 1969, despertei para a necessidade de de
dicar toda a minha ati v idade parlamentar à causa sagra
da da educação. 
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Qu:mdo recebi, na cidade de Recife, em nome d.i 
família cívica de Assis Chateaubfiand, uin troféu a efe 
conferido, post mortem, por serviços relevantes presta
dos à comunidade, tive oportunidade de lançar uma cru
zada que denominei de Década da Educaçâ.o, com o ob
jetivo de procurar transformar a educação, ao longo da 
década de 1970, num estado d'alma, numa verdadeira 
obsessão nacional. 

Naquela ocasião, eu repeti as palavras inspiradoras do 
famoso estadista Sar_mieDto, que costumava dizer: "O 
povo é o soberano. Eduquemos o soberano". 

Desde 1969 passei a concentrar toda a minha atenção 
na tentativa de solucionar esse problema que, a exemplo 
do que preconizava o famoso estadista fr;;J.ncês RaymQ_nd 
Poincaré, deveria s!!r a prioridade um, a prioridade dois, 
a prioridade três, também, do BrasiL 

Em 1976 tomei a iniciativa de apresentar uma propos
ta de emenda à Constituição, restabelecendo a vincu
lação obrigatória nos orçamentos públicos de dotações 
para a educação. Essa vinculação ~xi.stiu em nossaS 
Constituições até 1967, quando o então Presidente da 
República, Castello Branco, decidiu ellmínar todas as 
vinculações que existiam em nossa Carta Magna. Foram 
assim eliminadas as vinculações que beneficiavam- o 
Nordeste, o Vale do_ São Francisco e a educação. Em 
conseqüência desse grave erro cometido pela Revolução 
de 1964, os percentuais destinados à educação desaba
ram a partir de 1968. Chegamos a ter 11% do orçamento 
federal destinados à educação. Depois da eliminação 
dessa vinculação obrigatória, o pcrcentua_\__bai_x;ou para 
5%. 

A minha proposta de emenda à Constituição_ foi 
apoiada, praticamente, por todos os Senadores, em 1976. 
Apenas o Senador Paulo Brossard se recusou a assiná-la, 
alegando que não apoda sua assinatura em nCnhuma 
proposta de emenda à Co_nstituiçãõ, mesmo de íriicíãiTvã- -
do seu partido, porque seu apoio iria contribuir para 
prestigiar o que S. Ex' chamava de monstrengo, que era 
a Constituição, considerada por ele como uma colcha de 
retalhos, constituída de atas institucionais e atas comple
mentares. Ao mesmo tempo, o notável político gaúcho 
assumiu, espontaneamente, comigo o Compromisso de 
votar em favor da minha emenda a qualquer hora da ma
drugada, da manhã, da tarde ou da noite. E cumpriu o 
seu compromisso. Foi, de acordo com o Regimento do 
Congresso Nacional, Constitufda uma Comissão Mista 
de Senadores e Deputados. Essa comissão aprovou, por -
unanimidade, a minha proposta de emenda à Consti
tuiçàQ_quc, na época, vinculava 12% do orçamento fede
ral c 24% dos orçamentos dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal para manutenção e desenvolvimento 
do ensino. Apesar do apoio da quase unanimidade do 
Senado Federal, a em-enda não fof apr-ovada. No dia em 
que foi submetida à apreciação do Congresso Nacional, 
votaram SIM 180 Senadores e Deputados; nenhum vo
tou NÃO, mas não foi atingido o quorum m-fnimo da é
poca, que era de 51%. Obviamente, senti _o impacto de 
uma tremenda decepção, mas não me deixei dominar 
pekl desãnimó. CoilffnUei plenamente integrado na luta 
cm favor da educação e lancei, na ComiSsão de Edu
cação e Cultura do Senado, o chamado Projeto Edu
cuçào que tinha !.!Orno objetivo elaborar uma progra
mação para a educação entre 1980 e o ano 2000, durante, 
portanto. duas décadas. 

f_-;sc projeto foi depois enriquecido com a contri
buh.;àn nào apenas dos ex-Ministros da Educação, mas, 
tamhém, pela colabowção de dezenove expoentes da 
edw.:açào_qi.le fofãnl COiltrUtados atravéS de um convênio 
entre a Mesa do Senado Federal c a Universidade de _ 
Br~1sílüL O Projeto Educaç_ào foi divulgado pelo Senado 
cm quatm volume.~. com um total_de 1.620- págili."ãS:, e 
e:>.sa obn.l rerrescntu o melhor e mais atualizado estudo 
existente cm nosso País, sobre a problemática da -edu
!;tH,·ào. 

Depois da minha inici:üiva de 1976, sem -êXi.ici, coilfor
m-e já Saliénteí, dois parlamentareS ·pertencentes às Opo
sições, a Deputada J{mia Marise, de Minas Gerais, e o 
Deputado Celso Peçanha, do Estado do Rio, apresenta
ram propostas de emenda à Constituição semelhantes à 
minha. A decepção desses dois nobres representantes do 
povO ainda foi mais profunda, porque, no dia da votação 
das suas propostas de emenda à Constituição, compare
ceram ao plenário do Congresso Nacional apenas cieze
novc Senadores e Deputados. 

Diante de todas ~ssas decepções poderia haver algum 
acesso de desânimo, mas isso não ocOrreu nem comígo 
nem com aqueles dois Deputados. Celso Peçanha e Júnia 
Marise apresentaram outras propostas de emenda ? 
Constituição no mesmo sentido, procurando restabele
cer uma vinculação obrigatória de um percentual dos 
orçamentos públicos para a educação. Essas propostas 
estão ainda em tramitação no Congresso Nacional. 

Aproveitando a sessão de hoje do Senado, desejo reite
. raro meu apelo já feito a todos os meus colegas do Sena

do Federa! e da Câmara dos Deputados, para que não 
deixem de comparecer à reunião do Congresso marcada 
para o próximo dia 9 de novembro, quarta-feira, às 19 
horas, em que será discutida a minha proposta e em se
guida submetida à votação. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com muita honra, nobre 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humbero Lucena- Não preciso dizer a V. Ex•, 
porque já lhe afirmei sucessivas vezes, V. Ex• tem o total 
apoio da nossa Bancada; estou convocandO todos os 
companheiros para no dia aprazado estarem no plenário 
do Congresso, honrando o nosso compromisso com a 
sua proposta de emenda constitucional que é da mais 
alta importância para a educação no Brasil. V. Ex• tem 
sido dentro e fora do Congresso Nacional um pioneiro 
desta campanha e merece todo o nosso respeito, toda a 
nossa homenagem. A única dúvida que eu tenho, no mo
mento, e gostaria de dissipá-la, nobre Senador JoàciCal~ 
mon, em face das alterações que teriam sido feitas no ca
lendário do Congresso Nacional, V. Ex' teria já assegu
rado perante a Presidência do Congresso e a Liderança 
das duas Casas, a manutenção dessa data e desse ho
rário, porque tenho informações que colidem com as de 
V, Ex' COmo_tellho interesse de estar presente, como os 
meus companheiros, na apreciação dessa matéria, dese
jaria que V. Ex' me informasse -a respeito. 

O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado, nobre 
Senador Humberto Lucena, por suas generosas palavras 
em relação a este perseverante lutador da_ causa da edu
cação. Tenho, a propósito da sua indagação, uma boa 
notícia a tr:insmitir a V. Ex• e aos demais integrantes do 
Senado e da Câmara dos Deputados. Nesta semana 
reaJizou-se no Gabinete do nobre Presidente do Senado 
Federal e do Congresso Nacional, atualmente em exerci
cio, meu nobre colega e querido conterrâneo Senador 
Moacyr Dalla, uma reunião da qual participaram o Pre
sidente do PDS, Senador José Sarney, o Líder do nosso 
Partido no Senado, Senador Aloysio Chaves e o Uder do 
PDS na Câmara dos Deputados, Deputado Nelson Mar
chezan. Nessa reunião foi debatido o problema do calen
dário de várías propoStas de emenda à Constituíçào, e
também o problema da disCusSão e da votação- do 
Decreto-lei n» 2.065. Naquele momento havia um acú~ 
mula de matérias para os dias 8, 9 e 10. Uma das propos
fãS-de-eme-á&t- a co-nstitUiÇãO~-ciúe é--uma- emenda--Si.ihSH~ 
tutiva, de autoria do nobre Senador Passos Pôrto, estava 
programada também para o dia 9 de novembro. O Go
verno manifestou interesse em não retardar a apreciação 
e a votação do Decreto-lei n~" 2.065, Entretanto, depois 
de alguns debates sobre o tema, todos nós chegamos à 
conclusão de que se fosse adiada a votação da emenda 
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substitutiva de autoria do Senador Passos Pôrto, sobre a 
reforma tributária, poderiam ser discutidas e votadas as 
duas matérias: a proposta i:le emenda à Constitúição; de 
minha autoria, e subscrita por 65 Senadores e 333 Depu
tados - minha proposta de emenda poderia ser discuti
da e _votada na noite do dia 9, a partir das 19 horas. O 
Decreto-lei nl' 2.065 seria discutido na noite do dia 8 e na 
manhã do dia 9. 

O PDS procuraria submeter à votação a Mensagem 
sobre o Decreto-lei n~' 2.065 na tarde do dia 9, de tal ma
neira que a nossa proposta de emenda à Constituição, 
restabelecendo a vinculação obrigatória de um percen
tual dos orçamentos públicos para a Educação, seria vo
tada à noite do dia 9. Esse calendário foi acertado, em 
princípio, naquela reunião. O Senador Passos Pórto con
cordou, diante de ponderações que lhe foram feitas, com 
o adiamento da discussão e votação da sua emenda sobre 
reforma tributária, tão necessária para os Estados e Mu
nicípios. Essa emenda seria submetida à votação do 
Congresso no dia 23 de novembro, exatamente duas se
manas depois. 

Devo aproveitar a oportunidade, nobre Senador 
Humberto Lucena, para manifestar aqui a minha pro
funda gratidão à compreensão, ao apoio, à solidariedade 
do nobre Presidente em exercício do Congresso Nacio
nal, Senador Moacyr Dalla. Foi ele um dos defensores 
mais entusiastas da manutenção da data de votação da 
minha emenda. Eu havia tomado a iniciativa, desculpe
me o exagero, de inundar este País com cartas, telegra
mas, telex, fazendo apelos a entidades de classe, para que 
intercedess__em junto aos parlamentares de cada Unidade 
da Federação no sentido de que não deixassem de com
parecer no dia 9 às 19 horas. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Humberto Lucena - Ouvi os esclarecimentos 
oportunos de V. Ex~ e, inicialmente, tenho apenas que 
~rotestar, pelo fato do Presidente do Congresso reunir 
no -seu -g-abinete, somente as Lideranças do PDS para dis
cutir alterações substanciais no calendário do Congresso 
Nacion~L A mim me parece, pelo Regimento Comum, 
que cabe ao Presidente do Congresso, ao Presidente do 
Senado, ao Presidente da Câmara, na or_ganização da 
Or_dem do Dia, ouvir sempre as Lideranças e, evidente
mente, as Lideranças de. todos os partidos. E o que é 
mais estranhável_, nobre Senador João Calmon, é que já 
se tenha inclusive ant~ipado no calendário, para os dias 
8 e 9, a apreciação dos Decretos-leis n"'s 2.064 e 2.065 que 
sequer tiveram a Comissão Mista instalada. Ela vai ser 
instalada agora, às 15 horas e os prazos regimentais têm 
que fluir. Portanto é inteiramente inconcebível que a 
Presidência da Casa, com as Lideranças, tenha fixado a 
marcação de uma data porque isto vai depender dos tra
bulhos na Comissão Mista. A Comissão Mista evidente
mente tem pela frente um prazo de 60 di8.s, segundo o 
Regimento, com mais 10, de acordo com a reforma cons
titucional da Emenda n9 22.]'ortanto, quero aqui, reno
var o meu protesto pela ausência das Oposições nesta 
~eunião de cúpula no gabinete do Presidente do Congres
so, mas ao mesmo tempo congratular-me com V. Ex.f 
pela manutenção, pelo menos, da votação da sua pro
posta no dia 9. 

O SR. JOÃO CALMON - Devo, nobre Senador 
Humberto Lucena, não em defesa da Presidência da 
Casa ou da Presidência do Congresso Nacional, salientar 
Qlú! -essa- na·a- tõf -u-ma-·retinlifo-- ae- Lider"anças, de um 
modo geraL Foi uma reunião estritamente pedessista, a 
fim de que dois companheiros nossos, pertencentes ao 
Partido biúnocrático Social, manifestassem a sua opi
nião sobre a possibilidade de um adiamento da votação 
dessas duas propostas: uma em favor da educação e uma 
em relação à reforma tributária. 
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O Sr. Humberto Lucena- Pois não. Mas que redun
daram, após o. reunião dos Líderes do PDS no Senado e 
na Câmara, com o Presidente do Congresso, na modtfi
cação substanciaLdo calendário _g_o Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Moaçyr Da tia)_- Para um es
clarecimento, já que a Mesa foi citada: Devo dizer ao 
nobre Líder do PMDB, como fui procurado pelas Lide
ranças de Oposição da Câmara, fui procurado também 
pelas Lideranças do PDS. Por questão até de educação 
não poderia dizer que não, Levaram, conversaram e V. 
Ex' ainda não recebeu nenhuma comunicação de modifi
cação do calendário. Se ê atribuição da Presidência, se 
houve o remanejamento de uma data e se é possível colo
car, a pedido outra, e é atribuição específica-da Presidên~ 
cia, na hora oportuna V. Ex~ receberá a comunicação. A 
Mesa não patrocinou reunião de Comissão alguma, rece
beu uma visita de Líderes. 

O SR: JOÃO CALMON- Agradeço ao nobre Sena~ 
dor Moacyr Dalla por esse esclarecimento. 

Não tem sido dada neste País a merecida prioridade à 
causa da Educação. Este é um problema que não co~ 
meçou em 1964. Se o Brasil já tivesse tomado uma deci~ 
são, através de suas Lideranças, de dar à educação a 
prioridade que ela mereceria ter, nós não ostentariam os 
ainda hoje_este dado estarrecedor: 85% das crianças deste 
País não terminam o curso de J9 grau. Num certo mo~ 
menta, quando ao longo desta cruzada da qual sou um 
modesto, um obscuro lutador, eu citava alguns dados do 
censo do IBGE, algumas pessoas, que estão no mais alto 
nível governamental, conslderavam~se como _que ofendi~ 
das, dando a impressão de que eu as estava acusando de 
responsáveis por- este quadro tão tenebroso. 

Na realidade, já decorreram 483 anos depois do des
cobrimento, e os dados sobre o quadro educacional do 
Brasil são sombrios, para não dizer que são_ vergonhosos 
e humilhantes. Vejo, por exemplo, que o anuário da_ 
UNESCO mostra o Brasil abaixo de 79 países em dis
pêndios públicos com Educação em relação ao Produto 
Nacional Bruto; é a 5• economia do mundo ocidental; é 
o 89 País do mundo em indústria automobilfstica; é o 6~' 
País do mundo em número de aparelhos de televisão. 
Como é que o Brasil pôde aparecer no anuário da 
UNESCO, que circula amplamente no mundo capitalis
ta e no mundo comunista, abaixo de 79 países em dispên~ 
dias públicos com a Educação em relação ao Produto 
Nacional Bruto? 

Todos os demais indicadores, reatrriente, são vergo~ 
nhosos para nós. De maneira que quil.ndo, nesta semana, 
surge uma oportunidade de se confinriaf o calendário fi
xado anteriormente para a apreciação e votação de uma 
nova proposta de emenda à Constíttiição, procurando 
vincular um percentual dos orçamentos públicos à Edu
cação, há realmente um motivo de profundo regozijo. 

Resta ao Congresso Nacional cumprir o seu dever. Há 
um problema extremamente grave neste setor. Nós cos
tumamos criticar- da maneifi mais acerba o Poder Exe
cutivo que não cumpre o seu dever na área da Educação. 
Diminui, entretanto, a nossa autoridade para tecer crífi~ 
cas ao Poder Executivo quando na hora da votação de 
uma emenda à CiiOsfitUíÇãO, feS[abeie<:erido-uma-vrn---cu=-
lação obrigatória dos orçamentos públicos para a Edu
cação, nós, parlamentares, deixamos de comparecer em 
massa. 

Salientei que por ocasião da proposta de ein"enâa-a
Constituição, que apresentei em 1976, compareceram 
apenas 180 Srs. senadores e Srs. Deputados, mas dep-ois 
- permitam-me repetir-- quando essa iniciativa partiu 
de nobres representantes da Oposição, compareceram 
apenas 19 Srs. Senadores e STS.-DepUiados. A partirdes
sa melancólica constatação, que autoridade teremos nós, 
membros do Poder Legislativo, para uma crítica mais 
veemente ao Poder Executivo, se tambêm nós deixamos 

de cumprir o nosso dever? E nem se poderá argumentar 
que _o Poder Executivo adota.ria uma posição de Opo
sição contra essa emenda. Não, porque,-como é sabido, 
_uma proposta de emenda à Constituição, depois de apro
vada, é promulgada pelo Presidente do Congresso Na
cional. Parece-me, portanto, Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores, .que surgiu uma oportun_idade inigualáyel, para 
_que o Congresso Nacional preste mais um relevante ser
viço à Nação aprovando nossa proposta de emenda à 
Constituição. Desejo salientar um outro aspecto que me 
parece da maior impor-tância ... estamos vivendo uma 
hora áurea do Poder Legislativo. Creio que este segundo 

-seri:iestre de 1983 vai ficar marcado na história do Con
gres-sD Nacíonal com um relevo singular. Começamos 
bem o __ ano de 1983, elegendo o Presidente da Câmara 
dos Deputados e o Presidente do Senado Federal, sem le
varmos em consideração as preferéndils do olimpo go~ 
vernatnen.tal, para ser mais preciso, do Palácio do Pla
nalto._Foi eleito Presidente da Câmara dos Deputados o 
Deputado Flávio Marcílio, que é um nofável homem 
público, combativo, corajoso, que em episódio recente 
envolvendo o Deputado Mário Juruna defendeu com 
muito ardor, e dignidade e a altivez as prerrogativas da~ 
quela Casa do Congresso Nacional. A mesma oportuni
dade, tivemos no começo deste ano, quando elegemos o 
Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, 
o nobre Senador Nilo Coelho. Notoriamente, o Senador 

·Nilo Coelho não era um candidato do peito, da preferên~ 
cia do Poder Executivo, porque quando líder da Maio~ 
ria, nesta Casa, adotou uma posição máscula e corajosa 
no famoso e triste episódio do Riocf:ntro: F_oram duas 
afirmações que honraram muito o Congresso Nacional. 
Posteriormente, apresentamos mais uma performanece 
digna do mais entusiástico elogio: o PDS que em certos 
momentos era acusado de ser um dócil apêndice do Palá
cio do Planalto, decidiu tomar a iniciativa de constitUir o 
chamado Grupo dos Onze, quando companheiros nos
sos, considerados os "notáveis" do Partido, reuniram~se 
e res_olveram analisar o problema da política salarial. Es
ses _estudos acabaram levando o Poder _Legislativo a uma 
posição, eu diria, sem muito exagero, quase de confronto 
com o Poder Executivo e com seus todo-poderosos tec
nocratas. De qualquer forma, Dão ganhamos inteiramen
te uma batalha, mas é sabido, é- notório que embora a 
classe política não tivesse atingido o ideal que seria o rea
justamento dos salários na base de 100% do INPC até 10 
salários mínimos ou, na pior das hipóteses, até 8 salários 
roinimos - tese defendida sempre com muito brilho e 
objetividade pelo nobre Senador Roberto Saturnino e 
por outros Líderes da Oposição, consegUimos de qual
quer forma um recuo dos tecnocratas, que insisteiam em 

-dar apenas um reajustamento da ordem de 80%, deixan
do para a livre negociação os Outros 20%. Tive a oportu~ 
nidade de, nuril.a reunião da Bancada do PDS, classificar 
essa solução de covardia porque, realmente, não seria 
admJssível ·que os trabalhadores de mais baixa renda, 
que ganham até 3 salários mínimos, fossem para B.s nego
daÇões c_om os patrões, a fim de conseguir esses 20% adi
cfonais. Essa dificuldade ainda seria maior diante do de
semprego e do subemprego que está atingirido já Cerca âe 
lO milhões de brasileiros, entre deSempregados, subem
pregados e os seus dependentes. De maneira que, nesta 
hora em que o Poder Legislativo está se valorizando de 
uma maneira realmente espetacular, seria uma excelente 
oportunidade para nós podermos aprovar nossa propos~ 
tà de emenda à Constituição, que não é criação original 
de nenhum parlamentar. Essa vinculação existiu Oãs nos
sas Constituições, atê que em 1967, numa hora de infeliz 
inspiração, o então Presidente da República a eliminou. 

Creio, portanto, que este meu apelo, feito com o co
ração nas mãos, aos meus companheiros do Senado e da 
Câmara -dos Deputados, será acolhido. Tenho recebido, 
não apenas do Líder do PMOB, o nobre Senador Hum
berto Lucena, do nobre Líder do PDT, Senador Roberto 
Saturnino, do Senador Nelson Carneiro, do PTB, do 
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Presidente do meu Partido, Senador José Sarney, que é 
um dos signatáríos da proposta de nossa emenda à Cons
Liluição, do Senador Moacyr Dal!a, Presidente em 
exercício, e de todos os demais colegas do Senado, tenho 
recebido um apoio tão entusiástico, que nutro a espe
rança de que essa emenda realmente possa a vir a ser 
aprovada na noite do dia 9 do corrente mês, uma quarta~ 
feira. Por coincidência. no mesmo dia, talvez seja votado 
o Dec_r:eta:-lei_ n~' 2.065. 

Aproveito este ensejo para renovar o meu apelo mais 
veemente a todos os nossos companheiros, não apenas 
do Senado Federal, mas também da Câmara dos Depu
tados, para que conquistemos essa vitória rio próXimo 
dia 9. 

Não é passivei que o Brasil continue a ostentar índi
ces. no quadro da educação, inferiores aos do Paraguai e 
da Bolívi..1. Ainda hã pouco, na Comissão de Educação.e 
Cultura do Senado. o ex-Ministro da Educação e atual 
Secretário de Educaçãõ e Cultura do Estado d-o Rio de 
Janeiro, Professor Darcy Ribeiro, lembrava, mostrando 
estatísticas, que no Paraguai e na Bolívia o percentual de 
crianças que terminam a quarta série do ensino funda
mental ê bem superior ao nosso. 

Não é possível que o Brasil continue a ser um signa
tário relapso da Carta Universal dos Direitos do Ho
mem. Nós assinamos esse documento juntamente com 
mais de 100 países. Num dos artigos dessa Carta Univer
sal dos Direitos do Homem se proclama que é um direito 
inalienável da pessoa humana o direito à educação fun
damental, obrigatória e gratuita. O Brasil só cumpre esse 
dispostivo em relação a 15% das nossas crianças: 85 não 
terminam a es_cola fundamental, que é o mínimo neces
sário para a integração de uma criatura à sociedade. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
188~ Sessão, realizada em 26-10-83 

(Publicada no DCN - Seção II de 27-10-83) 
Retificação 

Na pubHcação do Parecer n9 928, da Comissão deLe
gislação Social, referente ao Projeto de Lei do Senado nl' 
3, de 1983, que propõe o acréscimo de mais um parágra
fo ao art. 6" da Lei n"' 5.l07, de 13 de setembro de 1966, 
que instituiu o regime do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, para assegurar ao trabalhador despedido, 
sem justa causa, o pagamento pelo empregador da. dife
rença verificada entre o depósito da conta bancária e o 
que teria direito pelo sistema da Consolidação das Leis 
do Trabalho: 

Na página n9 4995, 2' coluna, 

Onde se lê: 

PARECER No 928, DE 1983 

Leia-se: 

PARECER No 928, DE 1983 
Da Comissão de Legislação Social 

Décima Quinta Reunião, Extraordinária, realizada 
em 15 de setembro de 1983 

Às dez horas do dia quinze de setembro de mil nove
centos _e_ oitenta e três, na Sala de Reuniões da COmissão 
de Constutujção e Justiça, na Ala Senador Alexandre 
Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Jutahy Ma
galhães, presentes os Senhores Senadores João Calmon, 
Albano Franco, Carlos Chiarelli, Hélio Gueiros e a Se
nhora Senadora Irís Célia, reúne-se a Comissão de Legis
lação Social. Registrando-se, ainda, a presença dos. Se
nhores Senadores Octâvio Cardoso, Roberto Campos, 
Guilherme Palnieira, Lourival Baptista, -Amaral Fur!&.n, 
Gastão Müller, Passos Pórto e o Senhor Deputado 
Adroaldo Campos. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado. os Senhores Senadores Altevir Leal, Helvidio 
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Nunes, José Ignácío, Gabriel Hermes, Fernando HenriM pode ser resolvido como tenho insistido desde que assu-
que Cardoso e a Senhora Senadora Eunice Michiles. H a- mí á Ministério do T!"abalho através de uma política es-
vendo número regimental, o Senhor Presidente declara pecífica voltada para o emprego. E, como todos sabe-
abertos os trabalhos dispensando a leitura da Ata da reu- mos, uma política deste tipo transcende a área particular 
nião anterkir;que é dada como aprovada. A seguJr. "Sua de atuação do nosso Ministério; exige uma ação coorde-
Excelência comunica que a presente reunião tem poTfi~- - -nada de vários órgãos do Governo. Como são relaciona-
nalidade ouvir o Senhor Murilo Macêdo, Ministro de dos o desemprego e os possíveis caminhos para atenuá-lo 
Estado do Trabalho, que comparece à Comissão, ·aten- pretendo prestar meu depoimento e me posicioilar com 
dendo convite deste Órgão para fazer uma exposição relação as duas questões. 
sobre Q_ "Desemprego no Brasil". Esclarecendo que, tão 
logo seja encerrada a exposição, será franqueada a pala
vra aos Senhores Senadores, obedecendo a or_dem de ins
crição para indagações a Sua Excelência. Dessa forma, 
concede a palavra ao Senhor Murilo Macedo para que 
inicie a sua fala. Encerrad_a a exposição, usam da palavra 
os Senhores Senadores Roberto Campõs; Albano Fran
co, João Calmon, Lourival Baptista, Carlos Chíarelli, a 
Senhora Senadora 1 rís Célia e o Senhor Presidente, Sena
dor Jutahy Magalhães. Prosseguindo, o Senhor Presi
dente agradece ao Senhor Murilo Macêdo peia colabo
ração prestada, em atender ao convite fcirmaludo, 
congratulando-se com Sua Excelência, com a Comissão 
e com os demais convidados, pelo alto nível dos debates. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comis
são, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente, indo a publicação juntamente 
com o apanhamento taquigráfico da exposição, por de
terminação de Sua Excelência.- Senador Jutahy Maga
lhães. 

ANEXO À ATA DA DECIMA QUINTA REU
NIÃO. EXTRAORDINÁRIA, DA COM!SSÃO DE 
LEGISLAÇÃO SOCIAL. REALIZADA EM 15 DE 
SETEMBRO DE 1983, REFERENTE A PALES
TRA PROFERIDA PELO SENHOR MUR!LO 
MACÉDO, MINISTRO DE ESTADO DO TRA
BALHO, SOBRE "O DESEMPREGO NO B[lA
SIL"'. QUE SE PUBLICA, DEVIDAMENTE AU
TORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE, SE
NADOR JUTAHY MAGALHÃES._ 

Senador Jutahy Magalhães, Presidente - Senador Fer
nando Henrique Cardoso, Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Srs. Se
nadores, está aberta a reunião. 

Está aqui presente para discutir um assunto, que a to· 
dos. interessa, que é o problema do desemprego, o Minis
tro Murilo Macêdo. 

Antes de dar inicio à reunião, gostaria de dar uma ex
plicação a S. Ex~. 

Infelizmente, começamos com Senadores do PDS, 
mas como ocorre naturalmente aqui, no Senado, irão 
aparecendo o;,Jtros Senadores, que terão muito prazer 
em, posteriormente, debater com V. Ex•. 

Mas, também além da presença tisica dos Senadores, 
V. Ex• pode ter a certeza de que o importante, é o que V. 
Ex• irá dizer aqui, c o que irã resp-onder às indagações 
dos Srs. Senadores; isso ficará ·constando dos nossos 
Anais. 

Concedo a palavra a V. Ex•, Sr. Ministro, para a expo-
sição que desejar fazer sobre a matéria. --

0 SR. MURILO MACEDO- Em primeiro lugar, eu 
gostaria de registrar a minha satisfação -de mais uma vez 
estar aqui a conversar com V. Ex•s. h uma honra para 
mim. E vamos abordar hoje, a convite desta Cof!J.issã_o, 
por intermédio do Senador Jutahy Ma_gªlhães, um dos 
problemas que, no meu modo de entender, se constitui o 
maior desafio que a -sOCíedade brasileira enfrenta no dia 
de hoje, o desemprego. 

1. O Desemprego Hoje 

O desemprego no Brasil é um problema que em anos 
recentes tem se agravado consideravelmente e que s6 

*Palestra proferida no Senado Federal, Brasília, D.F., em 15-9-
83. 

As informações de que o País dispõe sobrê o desem~ 
prego aberto, em que pesem avanços·obtidos em anos re~ 
centes, ainda deixum muito a desejar e têm uma cobertu
ra relativamente limít.adu. 

A Fundação IBGE que é responsável pela informação 
oficial disponível sobre o desemprego acompanha u evo
lução do desemprego em 6 regiões metropolitanas: Rio 
de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Salvador e Recife. Para essas 6 regiões, observa-se que, 
em média, cerca de 8,5% da fÕrça de trabalho acha-se de
sempregada. Isso atinge a mais de um milhão de traba~ 
lhadores. Tal estimativa refere-se exclusivamente àquelas 
6 regiões, e pôrtanto, exclui as demais regíões metropoli
tanas; as-cidades de pequeno porte e toda a zona rural. 
E~ses mais de um milhão de trabalhadores são parte de 
uma população economicamente ativa de 12,5 milhões 
de pessoas. 

Mesmo ponderando-se a média calculada para as 6 re· 
giõcs metropottiana.~ referidas pela-s suas respectivas 
pea'as (população economicamente ativas) o que é um 
procedimento mais correto dõ ponto de vista estatístico 
o desemprego atinge a taxa-de-8,3%, ou um mTihão de 
pessoas somente nessas regiões. 

A taxa média de desemprego aberto atinge valores 
bastante altos nas seis regiões metropolitanas _estudadas 
pela Fundação IBGE mesmo quando se excluem do cá[~ 
cuJo as pessoas que trabalham por conta própria (e que 
ultimamente tem encontrado grandes dificuldades de en
contrar ocupação). Nos últimos três meses para os quais 
a informação é disponível, o desemprego de pessoas que 
procuram trabalho assalariado se situa em torno de 7%. 

,t._ observação das taxas de desemprego metropolitano 
nos últímos trêS anos nos mostra que em todas as regiões 
temos convivido com altos níveis de desemprego. Mas 
-estas taxas às vezes es-condem o, fato de que o desempre
go está crescendo. Uma taxa média de desemprego de 
7%, agora, _r_epresenta mais de 300.000 novos desempre
gados com relação a 7% de desemprego em 1980. Ocorre 
que neste perfodo, ingressou no mercado de trabalho um 
contingente da ordem d_e 4,5 milhões de novo_s trabalhª
dores. 

Atê aqui tenho me referido a algumas das principais 
cidades do Brasil que1 juntas, têm uma pea de 12,5 mi
lhões de pessoas:. 

Mas a população ~cÕnomicamente ativa do Bra~il: h o· 
je, está em torno _de 47_ milhões de pessoas distribuídas 

- --em milhares de cidades e no campo. Quantos são os de-
-~empregado_s em_ t_o_do o Brasil, afinal? 

Infelizmente, não dispomos de números seguros sobre 
o- desemprego total. Como disse, a pesquisa da Fun
dação IBGE refere·Se somente a 6 regiões metropolita
türs."'"U Ministério do Trabalho, entretanto, tem procura
do estimar ainda -que precariamente a extensão do de
semp-rego em todo o Território Nacional. Para tanto, te
mos utilizado as taxaS da própria pesquisa da Fundação 
IBGE, dados do censo, das PNADs (pesquisa nacional 
por amostra de domcilio), do SINE (Sistema Nacional 
de emprego) e da RAfS (Relação Anual de Informações 
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Sociais). Evitarei aqui a digressão metodológica sobre o 
procedimento utilizado o que poderá ser feito cm outra 
oportunidade e, em lugar disso, procurei chamar a 
atenção dos Senhores para o resultado e o significado do 
referido exercício. 

Para as 6 regiões metropolitanas e para uma popu
l!J.ção economicamente ativa de 12,5 milhões de pc..~soas, 
como vimos, há cerca de um milhão de desempregados. 
O exercício referido indica que para tódo o Brasil e para 
sua populaÇãO- eConomicamente ativa de aproximada
mente 47 milhões de pessoas há, no mínimo, 3 milhões 
de desempregados. Ainda que em termos relativos, tal 
resultado não esteja muito distante do encontrado para 
as 6 regiões metropolitanas, seu significado, em termos 
absolutos ganha gravidade maoir. 

Mais de três milhões de desempregados sUo mais de 
três_ milhões de desamparados o que por sua vez, afcta, 
pelo menos, 6 milhões de outras pessoas, seus dependen
te:<.. Trata~se, sem dúvida, de nosso mais grave problem<l 
social. Um problema de dramáticas dimensões económi
cas, políticas e até psicológica:<.. Sim, porque_do lado eco
nômico, um niíriimo de 3 milhões de desempregados tem 
um elevado custo pnra a sociedade. Do lado político, 
constituem inegável risco à estabilidade social, e do lado 
psicológico, um severo comprometimento da dignidade 
dos trabalhadores que querem, mas não conseguem tra
balhar. 

2. O Custo do Desemprego 

A existência de um elevado número de desempregados 
tem um custo para a sociedade. A quanto montam as 
perdas anuais decorrentes de serem mantidos fora do 
mercado de trabalho, c virtualmente ausentes do merca· 
do de consumo, mais de 3 milhões de brasileiros'? 

Há pouco tempo, em palestra na Escola Superior de 
-auerra, respondi essa"cjuesfiio a partir de exercfcio de es
timação que o Ministério do Trabalho realizou. 

Perdem·Se, no Brasil, a preços de abril/maio de 83, 
aproximadamente 12 trilhões de cruzeiros anuais (cifra 
que se refere ao limite inferior das estimativas). Chega-se 
a este número computando as despesas custeadas pela 
sociedade (não me refiro ao Estado) para a subsistência 
dos desempregados e de seus_ dependentes; os gastos com 
remédios e atendimento médico cobertos por_parentes e 
amigos dos desempregados; a perda de urrecadaçào d:ils 
contribuições sociais decorrente da queda da massa de 
salários; a perda de retornos aos investimentos em edu· 
caç-ão e experiência realizados pela sociedade ao longo 
da vida dos de:s_empregados; e, finalmente, a perda asso
ciada à queda da demanda agrêgada decorrente do de
semprego. 

Quanto soma e:ada um destes itens associados à exis· 
tência de um ele_v<~.do _número óe desempregados em nos
-~o- País? A ~limentação e os gastos de subsistência destes 
3 milhões de desempregados e seus respectivos depen
dentes somam, aproximadamente, I ,2 trilhões de cruzei
ros por ano. Por outro lado, os encargos sociais não ar
recadados pelo fato desses trabalhadores estarem desem-

- - pregados somam cerca de 29ú bilhões de cruzeiros por 
ano. o- gasto da sociedade para o atendimento dos de· 
sempregados que adoecem e demaodam tratamento mé
di~o e- medicamentos deve es_tar por volta de 335 bilhões 
de cruzeiros. As perdas relativas ao retorno aos investi· 
mentos em educação e experiência no trabalho chegam, 
em médi:.~, a cerca de 1.2 trilhões de cruzeiros por ano. E, 
finalmente, os nossos desempregados provocam uma 
considerável retraçào na _d_emanda agregada da socieda
de- com perniciosos efeitos multiplicadores para age
ração de outros empregos- e que pode ser estimada em 
cerca de Cr$ 8 trilhões. Tudo isso somado nos leva à fan· 
tástica importância de quase (2 trilhõcs de cruzeiros por 
ano, ou seja, mais de 27 bilhões de dólares por ano! (Cál
culoS e taxa de câlnbio deabriljmaio d_e_l983).Jsso é que 
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se perde pelo fato de termos 3 milhões de brasileiros de-
sempregados. O prejuízo, como se vê, vai mufto -aTéffi do 
mero salário que eles deixam de ganhar. O seu desempre
go tem reflexos para o consumo de seus dependentes, de 
outros trabalhadores o que, por sua vez, afcta o nível de 
emprego geral da economia. 

Será que podemos nos dar uo luxo de perder quase 30 
bilhões de dólares por ano? Isso é m<J.is do que o total de 
nossas exportações. É mais do que o serviço da dívida 
ex terna (jurOs tilãis amortizações). E é o correspondente 
à nossa dívida interna. Ê aproximadamente um sexto de 
nosso Produto Interno Bruto. E, mais inlportante, isso 
daria para criar, no mínimo, 6 milhões de bons empre~ 
gos. 

3. Desemprego versus Crescimento 

Estas imensas pcrd<~s põem às claras Porque não pode~ 
mos deixar de crescer. Nossa imensa- pea, que se aproxi
ma de 50 milhões de pessoas, cresec a taX<J.s maiores que 
a da população (em torno de 3,0 c 2,5% reSpectivamente) 
enquanto o nível de emprego de_cresce- como mostram 
estatistiCas do Ministério do Trabalho para o Rio de Ja
neiro e São Paulo nos últimos três il.nos. 

Mas, nós precisamos voltar a crescer~ Temos que en
frentar o desafio de buse<.tr n1o"doS-víá\·els-de Crescer~ De 
bem admínistrar o nosso desenvolvimento. 

Não ftllê~Io, como se prognosticu para os anos de 83 e 
84- para os quuis se anuncia crescimento zero- sigl]_i
fica alcanr.;armos um crescimento médio no pCri"odÕ 80~-
84 de !,34% a.a.) e um crescimento anual do emprego de 
menos de !% (0,6% a.a.). Significa um acréscimo de mais 
de 3 milhões de desempregado:; aos mais de J milhões de 
hoje. Significa que teremos mais de 7 milhões de subcm~ 
pregados (aproximadamente 15% da PEI\). Isto é, -o 
novo Governo dever-á assUnlír-o País com uma PEA de 
aproximadamente 50 milhões-de pessoas, das quaiS ma(S~ 
de um quarto, ou seja, (ou 27%) estarií dcserilpregada ou 
subempregada. 

E_!:>~ as a!J<ts _taxas e_sperudAs_ d~_dcsoc;upação dafot::ça. de 
tr:Jbalho estilo a mo5trar que em nosso País crcscer_é ne
cessário. mas não é suficiente. E lmpCrioso ci-eScú de
forma a maximizar a absorl,fàO de milo~de-obra.. 

Enfim, estamos díante de uma grave encruzilhada em 
nos:;a trajetória: por força do eridívidamcn-to, sofnos 
obrigados a Praticar PolítiCas ausiCiuS ae _estabifízação 
económica redundantes na paralisaç3:o do crescimento c, 
por força dessa paralisação, estaremos sentenciando nos
sa sociedade a assumir um elevadíssimo custo social -
mais de 27 bilhões de _dólares por ano com sérios com~ 
prometimentos da estabilidade social, cm outros termos, 
dadus as nossas características demográficas c do dCftcit 
de emprego até_ent:lo acumulado, as rolíticas convencio
nais de estabilização económfcá podem correr o riséo-de
transformar-se em políticas de desesta6ilizaçào social. 
Por isso elas precisam ser complemerltadas. 

Essa é a principal razão pela qual não se pode conside
rar a questão do emprego como uma preocupação rcsi~ 
dual ou como algo que se resolve automaticamente, uma 
vez reequilibrada a economia. Ao contrário, tenho insis
tido na necessidade de articularmos uma política de em~ 
prego com o planejamcn[O económico global. Isso impli
ca em governo. empresários e trabalhadores assumirem 
uma atitude proatin. Trata-se de uma decisão a tomar. 
De uma opção política e que, como tal, exigirá mU
danças no estilo de crescimentos e no próprío estilo de 
vida de cada um de nós. O básico aqui é bu~curmos deli~ 
beradamete formas criativas e diferentes de relacionar
mos investimentos com emprego. 

4: O componente histórico no desemprego atual 

Neste ponto impõe-se um diagnóstico um pouco mais 
abrangente da situação do desemprego. Seria leviano 
re!acioná~Io exclusivamente com ncss'ã.s dificuldades 
atuais e com o plano de eslabilizaçào económica ora em 
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implementação. O de::semprego de hoje tem também lon
gas raízes hi~tQricas. 

As economias ocidentais no pós~guerra experimenta~ 
ram altíssimas taxas de crescimento- algumas ultrapas
sando !0% ao ano e desfrutaram de uma situação de 
quase pleno emprego. Naquele quadro, s prosperidade 
era encarada como natural, havendo muito pouca razão 
para se pro.:urar com o emprego. A moda da época era 
falar-se em políticas de preços e não em políticas de em
prego. Para eventuais elevações de preços receitava-se a 

- ;rtodoxia da austeridade monetária - admitindo-se, 
com tmnqüilidade, certa dos~ de recessão e dese~prego. 

O Brasil reinaugurou a rartirdc \950, um rrocesso de 
industrialização acelerada dentro dessa concepção. Tal 
industrialização era amplamente favorecida por incenti~ 
vos e subsídios governamentais voltados para o capital 
que gradualmente" redundou em intensa importação de 
te<.:nologia relativamente pouco absorvedora de mão-de
obra. Esse estilo de industrialização acoplou-se a uma 
forte concei1tóç1\o ·da renda e notabilizoU-se Por um 
grande <-'!Vanço na produç1\o e c_onsumo de bens duráveis. 

~ Concoinltal}tCmen,te, processou-se uma rápida urbani~ 
z;ação~_A _expansão do emprego no setor secundário foi 
substancial por quase J O anos, mas mostrou-se insufi~ 
ciente a partir de !965 quando então a mão-de-obra pus~ 
S<\VU a ser absorvida pela construçào~civil, comércio e 
sen•iços.l\ agrícultura. a rartir de 1950, apresentoU per~ 
sistentes perdas cm sua capacidade empregadora. 
-·go-a p<trte da nossa utual crise de empregos tem raízes 
nu conjugação daquei<l opção industriul, da rápida urba~ 
_lliZ'..tçào e da generosa política de incentivos praticadas 
por mais de uma década: 1950/!965. Por sua vez, o 
rú::ríodo de 1964/1967 foi marcado por inúmeras ino
vaçõCs institucionais no campo económico algumas vol
tadas ao funcionamento do livre mercado e abertura 
para o múndo exterior, outras voltadas para um controle 
maior do estado na et::onomia, com isso, o Brusit foi se 
curactcrizanóo como uma d<lS economias mais comple
~_a_s_ dsJ mundo_ no _que _tange_ao _emaranhado ..de mecanis
mos e artificialismos que dali emergiu. 
-- De qualquer modo, a referida reorganizaçãO institu
cional e os ventos favoráveis do mercado internacional 
permitiram ao Brasil desfrutar de altas taxas de cresci
mento do produto entre 1967/1973, no entanto, o produ
to L'.rc.~ccu rflaís depressa do que o emprego, a --concen~ 
tr;J.çào de renda induziu à expansão do emprego urbano 
e à manut<.:nção do subemprego rural. No mundo urba
no p-or -~uavez, as áreas ligadns à produção de bens durá
veis Pa-ra a-s faixas de ·renda mais altas transformaram-se 
no paraíso do emprego, por exemplo, do ABC paulista, 
o maior centro produtor de- automóveis e eletrodomésti
cos. 

- 5. Os eritravcs ~ecent.es 

A par_tir de 73 e até o final da dêcada, sofremos as con
scqüênCi<J.s dos choques de p~tróleo c das altas taxas de 
juros internacionais, inviabilizados inicialmente na ex~ 
pansão-das importações de petróleo e, mais tarde, de ca~ 
pilais, tivemos que desativar bruscamente o paraíso do 
emprego, todos se recordam dos fortes fluxos de demis
sões no ABC rõ:iulista em 1981. 

Aos poucos a !ntcnsilicaçào da crise cambial foi 
fõrçando o~[ro:S selOr~s_ao mesmo destino, çhegando-se 
ent1\o à situação de desemprego quase generalizado em 
que nos encontramos hoje em dia., o desemprego atual já 
não é mais um problema circunscrito ao ABC paulista e 
ao scl6r de bens duráveis. 

Na verdade, o endividamento externo e interno enfra~ 
queceu nossa capacidade de investir, ficamos repentina
mente mais pobres, e com isso, nosso frágil modelo in
du:;trial começou a ruir com o desemprego atingindo os 
setores de bens de consumo durável, dos bens de capital, 
a construção civil e, mais recentemente, o próprio co~ 
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mércio e, em certa medida, até os serviços. No balanço 
geral, o emprego que ganhamos cm qu3se 2 décadas per~ 
demos nos últimos 3 anos. 

Diante disso~ renso que alguma reflexão serena deve
ria ser devotada à formulução de um3 clara politica de 
emprego, se a pea continua crescendo a 3% ao ano, se 
precisamos gerar !,5 mllhõe::s de empregos anualmente, 
se precisamos resolver o problema dos mais de 3 milhões 
que já estão desempregados, se tudo isso está nos cust<ln
do mnis de 27 bilhões de dólares por :.1no, enfim, se o 
choque social é previsível, por que não invertermos a 
qur.:~tlío? Ou seja, dado o fato de que a sociedade brasi~ 
leir<t defronta~se com tal necessidade de prover emprego 
à sua gente, por que não alinharmos na mesa de nego
ci.:lção todas a.~ nossas ilece.ssidades? Essa é a linha
me.-.tre de uma política de emprego. Nào podemos capi
tuitlr e aceitar como inevitá-vC( o alastramento desumano 
c dispendioso da desocupação de nossa força de traba
lho. 

Ao se rrctender identificar e atacar as causas do de
semprego dentro das restrições impostas pelo problema 
do endividamento, acho plausível considerar que boa 
parte da razão está com aqueles que criticam a nossa 
opção industrial concentrada em bens de durável cm lu
gar de bens de salários. Parte da razão fica com os que 
condenam a exagerada concentração de renda que, aliás, 
continua se acentuando, parte da r:.1zão está com os que 
se concentram no problema recente do nosso endivida~ 
mento externo c -interno, parte da razão está com quem 
critica o ex_cesso de incentivos e sub~ídios ao capital. 

O dt:semprcgo no Brasil é fru(o de tudo isso, mas é fru
to tambt:m -~a ~emora em adotarmos uma política de 
emprego explícita, bem articulada com as demais políti~ 
cas económicas, com mcws deftnidas e concebida na 
base das forças de mercado e da administração governa
mental, para causas múltiplas e para questões urgentes, 
os remé-dios tumbém tem que ser múltiplos e a sua admi~ 
nistraçil.o rápida. 

6. As bases de uma política de emprego. 

Penso que exatamente nessa hora se impõe a prática 
de uma polltica de emprego, muitos perguntam: mas afi~ 
na!, o que é uma politica de emprego? Será Uma nova lei? 

Uma política de emprego não é uma lei, embora ela 
Precise de_ leis que a sustentem, uma política de emprego 
ê mais do que uma lei, é um conjunto de dispositivos, 
programas e projetas voltados para estimular os setores 
público e privado na geração e manutenção de emprCgos 
viáveis, naquele conjunto de dispositivos, alguns são ga
rantidos por lei, outros fundados na própria dinâmica do 
mercado. -· - - -

A reça central d<l imp!ementa~iio de uma política de 
emprego é a administração do crescimen[o económico na 
dir~ào das necessidades do mundo do trabalho, isso signi
fica, no caso brasileiro. uma 'mudunça gradual do nosso 
padrão de crescimento no qual o balanceamento entre a 
produção interna e as exportações constitui seU 
demento-chave. 

Maior ênfase no mercado interno significa e.xpansão 
da produção dos bens desejados pela maioria dos brasi~ 
[eiras, ou seja, allmentos e todos os bens de salários, os 
passos que demos ultimamente em direção à ampliação 
de nossas safra-s são harmônicos com as necessidades do 
mercado interno, acidentes climáticos e modificações 
praticadas na área do crédito agrícola podem vir a com· 
prometer as nossas colheitas e isso vai requerer a cor~ 
reçào contínua das diversas políticas do setor, um evcn~ 
tual estancamento do nosso desenvolvimento agrícola 
não só prejudicará a capacidade geradora de empregos 
do setor como precipitará a aceleração de novos nuxos 
migratórios para as cidades - hoje saturadas no que 
tange à oferta de mão-de-obra. 
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A prática desse tipo de crescimerito envolve não só a 
agropecuária, mas inclui também a agroindústria. Esses 
dois setores no Brasil são os que apresentam os maiores
coeficientes de geração de empregos di retas e indiretos. 
Tais setores, por seu turno, são compatíveis com as -càR 
racterísticas naturais do País e da oferta de trabalho na 
zona rural. Além da agroindústria, a ênfase no merc~do 
interno inclui inúmeros outros bens de salários d~ uso 
maciço da população tais Como tecidos, vestuário, calça
dos., mobiliãríos, etc. 

A construção civil também tem sido utilizada com su
cesso nos ciclos recessivo_s, para a reabsorção rápida da 
mão-de-obra que se desemprega nas cidades. A imple
mentação de projetas habitacionais de construção sim
ples - casas populares - indica ser uma solução que 
quase não compromete a balança comercial, tem matu
ração rápida, gera um substandal_número de emp-regos 
indiretos e absorve uma mão-de-obra que, além de abuá~ 
dante, é crítica para a estabilidade social: os trabalh<!_dQ_- _ 
res não qualificados. A reativação da construção civil no 
Brasil de hoje é uma das providências mais urgentes e in
dicadas para atenuar o desemprego urbano e o déficit 
habitacional. 

A ênfase no mercado inlerno não stgnifica, em absolu
to, o fechamento da economia brasileira para o comércio 
exterior. Ao cOiitrárió, signifiCa a ·aceleraÇão dos dois ti
pos de produção, visando-se com isso ganhar economias 
de escala, ampliar o· mundo consumidor, expandir renda 
e poupança e,- em últíri:ta anã H se, gerar mais empregos:
Mais do que isso, é colocar as duas linhas de produção 
na ótica do emprego para delas tirarmos o máximo 
posslvel. 

No próprio âmbito da exportação, há que se atentar 
para o seu impacto sobre o emprego. Uma pesquisa re
cente realizada pela OIT no Brasil, testemunhou de fato, 
um considerável crescimento das exportações brasileiras 
e, em particular, dos manmufaturados entre 1975 e 1980: 
No entanto, o mesmo crescimento não foi observado do 
lado do emprego em função da própria composição dos 
manufaturados exportados e da diminuição ielat(va da 
exportação dos produtos agr[colas no mesmo período. 
ls~o sugere que ainda temos muito espaço para maximi
zar, a um só tempo, as exporta~,--ões, a captação de divisas 
e o emprego. 

A natureza do processo de crescimento económico e 
sua capacidade de gerar empregos se ligam intimamente 
com as opções tecnológico.s _realizadas pela indústria, 
agricultura e outros setorcs produtivos. Tecnologia é 
marca de produtividade e modernização da qual não po
demos e não devemos nos afastar. Mas qualquer que seja 
a solução tecnológica, nossos esforços devem ser orienta
dos no sentido de salvaguardar o emprego. 

O emprego não deve se constituir em impedimento ao 
desenvolvimento tecnológico e da melhoria da produtivi
dade. Isso seria um cOill{a-s~riSo: Por outro lado, o de
senvolvimento tecnológico também não deve Se consti
tuir em uma ameaça ao trab:dhador. É impositivo 
buscar-se um meio termo e isso só se c"onseguê p-ela l:lrti
culaçào da tecnologia com o emprego, com os progra
mas de treinamento c até com os processos de nego
ciação coletiva entre capital e trabalho. Essa articulação 
é igualmente uma peça-chave de uma poHtica de empre
go. 

Do mesmo modo, a questão do emprego exige uma in
terface administrada com a questão energética. O equa
cionamento adequado da quc:stão energética- tanto em 
termos do tipo de energia como de sua distribuição espa
cial- apresenta, igualmente, ~mplas perspectivas para a 
geração e manutenção de grandes massas de empregos 
diretos e indiretos. 

Ao lado dessa articulação de políttcas específicas, o 
emprego está intimamerite entrelaçado ãs polfticas eco
nómicas mais gerais. Esse é o caso das políticas mOne
tárias, tribUtâriã, .. creditícia e_da prôpria administração 
do mercado financeiro. Este, no fundo, é o grande indu-
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tor das decisões dos agentes eco_nômicos ou melhor, da 
decisão entre produzir e especular. O crucial aqui é a 
condução de 1ais políticas com atenção ao emprego. Por 
isso que a política de emprego não é uma simples lei. 
Poiítica de emprego é um colljunto de procedimentos 
v:oltados _para o emprego. 

- Política de emprego não envolve nenhum mistério es
peci<JI, o mais importante dela é a atitude dos protago
nistas diante do emprego. t a consideração do emprego 
como variável privilegiada, que condiciona o invl!stifuen
to_e nunca o contrário. Seu propósito é-siinplesmente ob
ter o máximo de emprego para cada cruzeiro investido e, 
portanto, adequar o investimento e todas as políticas a 
ele relacionadas às necessidades de emprego presentes e 
futuras. 

No caso brasileiro, a prática dessa nova postura de
manda alguns aperfeiçoamentos administrativos e insti
tucionais. Os problemas de emprego e de mercadO de 
trabalho Cm geral não são óe exclusividade do Ministério 
do Trabalho. Eles transcendem suas barreiras. 

Ê imperioso- e isso já está em -andamento....: o aper
feiçoamento intramuros das instituições do Ministério 
na área da Administração do Mercado de_ Trabalho, 
camo é_o caso-do SINE, seu serviço é imprescindível tan
to nos momentos de crescimento como nos momentos de 
recessão, pois o SINE facilita a aproximação -entre de
manda e a oferta de mão-de-obra. Os serviços de inter
mediação, é verdade, não criam empregos, mas tem c_on
tribuído para diminutr o período de procura de emprego, 
diãgnoSticando todos os tipos de dificuldades do merca
do ao trabalhar com as duas partes interessadas, o Mi-· 
nistério do Trabulho tem fortalecido também o seu Con
selho Nacional de Política de Emprego (CNPE) em cujo 
Fórum Tripartite são apresentadas várias proposta~ para 
atenuar as dificuldades atuais assim como tem fortaleci
do também o Conselho Federal de Mão-de-Obra 
(CFMO), que muito tem inovado ao lançar programas 
de retreinamento e reciclagem de mão-de-obra. 

Tudo isto ainda é pouco, o aperfeiçoamento e a inte-
gração institucional são as peças m·ais importantes no 
delineamento de uma política de emprego pois através 
deles se estabelece a ligação que cobre as grandes inter
dependências entre o Ministério do Trabalho e os órgãos 
cujas ações têm como resultante -final o emprego. 

As soluções dos problemas de emprego do Bnisil, 
como de qualquer país do mundo, não são o resultado 
apenas do esforço de um Ministério do Trabalho, mas 
sim de um esforço conjunto e coordenado das insti
tuiÇões responsáveis pela orga:niiãção e administração 
da sociedade e responsáveis pela sobrevivência do ho
mem. 

Afinal, o desemprego não é um problema individual, é 
um_ problema colctivo, pois não se pode pensar em socie
dade s.em se preocupar com a ocupação do homem. A 
responsabilidade na solução deste problema também é 
Coletiva. Ninguém que tenha alguma preocupação com 
as questões sociais e humanas pode, em sã consciência, 
admitir que o crescimento dos já al_tos níveis de desem
prego no Brasil seja um preço razoável para a solução 
dos problemas da dívida externa e da inOação que ora 
nos atingem. 

A solução do problema do des.emprego exige a uttlt
zação de todos os canais de comunicação existentes entre 
governo, empresários e trabalhadores para que várias so
luções sejam aventadas e discutidas. O caminho a seguir, 
em qualquer caso, não poderá relegar a segundo plano o 
alcance das mais_ nobres aspirações humanas, entre elas, 
a de participar, através do trabalho, na construção da so
ciedade em que se vive. 

Srs. Senadores, -er<im estas as considerações gue eu ti
nha para trazer, aqui, a esse ilustre grupo que me convi
dou. Muito obrigado. (Pa[m_as.) 
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O SR. PRESIDENTE (Ju"hY Magalhães)- Srs. Se· 
nadares, ouvida a exposição do Sr. Ministro do Trab:.~
lho, go.staria de iniciar, -de imediato, os debates. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Cam
pos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, gosta
ria de felicitar o meu amigo Ministro do Trabalho, pelo 
calor humano de sua exposição, que, sem dúvida, dra
matizou o problema do desemprego que a todos nós ani
ge.,Nenhum político que recebe diariamente dezenas de 
pedidos de_empregos, não apenas de pessoa[ sem qua!ífi
caçõ.es,_mas agora, também, de universitários, que atra
vessaram o duro inverno das provas, com investimento 
de tempo e dinheiro, e se encontram frustrados por falta 
de acesso ao mercado de trabalho, nenhum político pode 
deixar de ser extremamente sensível à gravidade do 
problema. Devemos partir de duas plutaformas de con
Senso. Primeiro, o_d~semprego é um drama humano: se
gundo, todo o Brasi!_deseja_voltar a crescer. Não está <!_Í a 
diflculdade. A dificuldade não é teleológica, a dificulda
de é metodológica. Como conseguir ambas as coisas? 
Atenuar o desemprego e voltar a crescer? 

Declarações meramente voluntaristas, tais como, o 
Brasil não pode Parar de crescer, não à receSsão, não ao 
desemprego, são enunciações humanas, fáceis e agradá
veis,_inas devetn ser seguidas da esPecificação de meios e 
de processos para atingir esses objetivos. E acredito que 
a expOsição do Minfstro foi mais completa e minudente 
no tocante à identificação do problema e à enunciação 
de objetivos, do que na especificação de métodos. Talvez 
tenha pecado do ve7.0 habitual, do que eu chamo a elipse 
do processo, quer se passar de um estado a outro, sem se 
enunCiar a trajefôria e o processo. Formularei cinco per
guntas destinadas a apreciar alguns ângulos da questão, 
que talvez não tenham sidt1convententemente elabora
daS. Miliha primeira p-ergunta se refere a uma assertiva 
do Ministro, de que a política convencional de combate 
à inflação tem elevado o custo social. As perguntas que 
ís(o me suscita, são as seguintes: Qual é a ROlítica não 
com-encional? O que que se chama de política não con
vencional de combate à inOação? Serã a política keine
siana, que foi essencialmente concebida para situações 
de depressões, em queda de preços, e não da inflação? 
Será política estruturalista, elaborada nos laboratórios 
da CEPAL, que nunca foi aplicada com êxito em ne
nhum país do mundo? Em suma, qual a política não con
vencional? Segundo, admitindo-se que a política conven
cional tenha custos sociais, serão esses custos sociais 
maiores ou menores dos que os da continuação da in
flação'? Minha segunda pergunta, relacionada a essa, é a 
seguinte~ qual o pai.<> do mundo, em qualquer época da 
histôria, que tenha logrado à éx[to no combate à in· 
nação, através das chamadas políticas não convencio
nais'!: Sou um ~studioso da história económica e não con· 
segui até hoje descobrir esse-espécime raro. Mas, há sem
pre tl.!mpo para aprender, c cu gostaria de aprender. 

Terceira pergunta: o que é que causou no Brasil, ini
cialmente, o processo recessivo, que a todos nós anige, 
castiga e amargura'/ Resposta habitual é que foram os 
programas convencionais de combate à inflação, adota
dos por inspiração do Fundo Monetário. Espeto que o 
Ministro não di! essa resposta, que seria dema~iado ingé
nua. Porque_, na realidade, nossa recessàQ e desemprego, 
começaram antes de qualquer cont<Jto com o Fundo Mo
netúrio. Recess-ão e desemprego comcçuram em 1981. 
Nós só entretivemos o primeiro contato com o Fundo 
Monetário Internacional em outrubro de 1982. Assina
mos uma carta de intenções em de~embro de I982,j~ em 
maio de \983, quatro meses depois, o Fundo Monetário 
snspendeu o desembolso, porque não estávamos cüm" 
príndo nenhum dos pré-requisttos do programa, com ele 
abordado, 9 único ponto em que estávamos tendo algum 
êxito no saldo de exportações. Port<~.nto, pode-se se di· 
zer, a rigor, que não começou a implantação de um pro· 
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grama convencional de combate à inflação, discutido 
com o Fundo Monetário Internacional. Agora, numa se
gunda discussão, é que se- está procurando realmente 
proceder~se à montagem desse programa. Minha condu
são, e espero que seja tambem a concluS:irõ dÕ Min-ísir-Õ, é 
que a causa inicial do processo recessivo fói muito óíre: 
rente. foi a própria hiperinflação. Enquanto continuar 
com essa idéia de dizer que combate.à inflação tem custo 
social, e portanto, implicitamente, a continuação da in
flação não teria custo social, não sairemos deste atola
deiro.Foi a hiperinflação bi-asileir8. qUe gerou o processo 
recessivo, como foram aS hiperinflações na Hungria, na 
China, na Alemanha, que geraram os processos recessi
vos, e em qualquer país do mundo. Quando a inflação 
ultrapassa os limites convencionais de tolerância da so
ciedade, os limites historicamente aceitos, a economia se 
desorganiza, com ou sem programa de austeridade, com 
ou sem Fundo Monetário Internacional. E em se desor
ganizando a economia, começa o desemPrego, porque a 
hiperinflação tem essa característica especial, ~la mata os 
investimentos, antes de qualquer programa de austerida
de, Ela mata os investimentos privados, porque os inves
tidores privados não podem enfrentar a explosão de cus
tos~ Ela mata os investimentos estrangeiros, porque eles 
têm medo da desvalorização cambial. Efã:S matam os in
vestimentos púb!ícos, porque isso aumenta- o dêfiCít 
público, e quando aumenta o dêficit público, ainda que o 
Governo consiga criar alguns empregos, eles destroem a 
iniciativa privada pela alta da taxa de juros. 'E:. a ínflação 
que causa o desemprego. 

Quarta pergunta: será o crescimento econômico ou 
antes, a retomada do crescimento, uma decisão volunta
rista, ou será algo resultante de programas orgânicos de 
reajustamento econômico? Que a ri!fOmãda do- c"resCi
mento não é uma decisão voluntariSta, prova ·o rato de 
que o Ministro está dizendo hoje, o que·'O Ministro De!: 
fin disse em 1979, ao substituir o Minisfi'O~SimoiÍsen,:. "O 
Brasil não pode parar de crescer". Se wna afirmação vo
luntarista desse tipo resolvesse algum problema, não es
taríamos na recessão atual. O PMDB hoje repete exata
mente os mesmos termos que o Ministro Delfim disse 
em 1979. Não à recessão. Meus Srs., afirmações volunta
ristas não fazem o menor sentido, se não acompanhadas 
da explicitação áe meios e· proCessos. Não coritetamos a 
ingenuidade da elipse do processo. 

A quinta pergunta é a seguinte: qual o-papel da flexibi
lização salarial na diminuição do desemprego? Será qui 
a livre negociação salarial traria alguma contribuição ao 
alíviO do desemprego? A razão dessa pergunta é que o 
Ministro teve importante papel, senão decisivo papel, na 
formulação, da Lei n"' 6.078, se não me engano, que a 
meu ver, foi um fator importante na criação do desem
prego. Hoje estou cétTc_o em relação a ciualqU-ei fófmlila 
estatutária arbitrada pelo Governo, seja 80, seja:· 90; seja 
100, seja 110%, e a razão é simples: a Lei 6.078, coffio Os · 
Decretos posteriores 2.012, 2.024, e mesmo o 2.045, não 
tomam em consideração alguma.s coisas extremamente 
importantes, há empresas grandes, com acesso a crédi
tos, e há empresas pequenas sem acesso a créditos. Há 
diferenças de produtividade entre empresas, há dife
renças de produtividade entre regiões. Uma empresa que 
poderia pagar toO ou até 110%. do INPC, no Paraná que 
é um Estado sem pressão demográfica, é um Estado que 
estã perdendo população, de econo!!lia relativamente 
equilibrada, uma empresa que poder'ia pagar 110%, nO 
Paraná, não o poderia pagá r nO N ordesti, Com uma eCo~ 
nomia sujêita a 5 anos de desti-úiÇâo Pela seca, todo o Or
ganismo éconômko debili_tàdo. ?:ai vez uma empresa no 
N ardeste n&o possa, sem desempregar maciçamente o 

. pessoal, pagar sequer 50% do ~NPC ~a alternativa pior
seria o fechtimento da einpresa ou ·o desemprego. total. 
Essas fórmulas são Profund.ãrhente i.Q&:ênuas, Sr. MiniS
tro. Precisamos tomar em cOrisideiação as profundas 
disparidades entre emPresaS, ·efJúe níveis de. produtlvilfu.
de, entre regiões e deixar que; n.-a UYre confrontação entre 
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trabalhadores e empregadores se chegue à conclusão sob 
quul o nível de salário viável, com um mínimo de desem
prego, porque a Pior situação de todas é termos 8o. roo, 
110, 150% para os já empregados e uma vasta massa de 
desempregados. Freqüentemente, a nossa piedade é erro
neamente endereçada, nossa piedade vai_para aqueles 
que já têm a"Jgum emprego e cujo salário e renda real de
sejamos preservar. A minha piedade vai muito mais para 
aqueles que têm o salário zero, a saber, os desemprega
dos. E tudo que flexibilize os ajustamentos econômi.cos 
necessários a meu ver, tudo que se faça será uma contri
buição para o alívio do desemprego. 

Muito obrigado. 

ü~SR. MURILO BADARO- ~r. Senador Roberto 
Campos, meu caro amigo a quem tanto admiro, gosta
ria, em primeiro lugar, de esclarecer o seguinte: na verda
de, procurei fazer uma análise daquilo que ê o desempre
go, trazendo aqui aos Srs. Senadores aqueles que são os 
dados que realmente o Brasil nào conhece e que nós esti
mamos e, dentro dessa análise, procurar perquirir as 
causas desse desemprego e, evidentemente, procuro 
apontar essas causas que vêm de muüos e muitos anos 
atrás e que tive o cuidado, inclusive, de afirmar que elas 
não se devem, evidente, à política atuaL 

Quando me refiro à política convencional não há, de 
minha parte, nenhuma critica à atual política econômica, 
Ionge_disso, o que há é, acima de tudo, uma constatação 
de que há uma ortodoxia econômica, há uma _política 
convencional à qual me referi; e quando eu digo nesta 
palestra que existe o desemprego e que as causas são evi
dentemente, de antanho, eu não estou aqui, pura e sim
plesmente_,_0desejando_, na base da vontade. do voluntaris
mo, como classifica V. Ex• que voltemos a crescer num 
desej~ puro e simples, num desejo insólito. Não estou 
aqui, pura e slmplesme~te, fazendo anã!ise, crf~~. sem 
traze( uma sUgestão. Trago sim, uma sugestão, Sr~ Sena
dor, de nós nos enc;aminfiarmos com uma opção da so
cledade para uma política nacional de emprego, uma 
política que transforme ou que modifique a concepção_ 
reinante até <igor:i daquilo- que deva ser a finalidade do 
ínvestímento, uma política _que faça com que o investi
mento tenha como prioridade o emprego em função da
quilo que~ a situação e_xisteJ?te hoje, e a_situação que nós 
nos encamiltharemos, dentro de muito poucos an:os, pelo 
menos, essas são as perspectivas que acredito, sem que
rer apurar culpas, todos queremos ser pragmáticos. O 
que queremos ê -encõntrar soluções, mas temos queima
ginar que existe, boje, um desemprego de mais de três 
milhões e_que, daqui a três anos, esse desemprego C:stará 
aí pela altura de seis a sete milhões e que isso nos custa 
uma grande preocupação que é a da instabilidade social 
e o que vai acontecer é que nosso mundo ruirá. Então, o 
que estou pregando é a necessidade_de uma política na
cional de empreg:o onde particípemos todos, empregado
res, empregados e Governo. 

O "SR: ROBERTO CAMPOS-- Sobre isso não há di
vergência: queremos empregos. 

O SR. MURILLO )\1ACEDO - :t: que V. Ex• disse 
que, ou pelo ·menos, .fiye a impressão, tive o enterlciimen~ 
to de que V. Ex• imaginou cjUe eu, pura e simplesmente, 
vim- ãqUí criticar, cOmo um partido de Oposição, Setn 
aPOntar nenhuma s'olução, e o que eu ia dizendo Ç o se~ 
gllinte; que fiz· Uqla_"â.~áJise-CTÍtica e apontei Uri:ta SO}UÇ~O 
e a estou repetindo -aqui, naturalmente, em respnsta à~ 
quilo- que·.~: Ex• .dei~<?úirriaglnar aqUi e qu·e~ er;n tbrmos 

· de política cônvCnciol)al, apontei que .ela existe e V. Ext 
cO·ncorda que e~a eXi~te~ 

. . . 
b SR: ROBERTO ·cAMPOS·~ ~ãO, 9- qUC:iieTgunt'e( . 

·e ao cofltráiíO: -Qual é_ á i>?lítiC~ riãO C~Ve.qciO_~? ~1-
que país ela foi' pradcàda? - - · · · ' ' · 
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O SR. MURILLO MACEDO - Eu sei, V. Ex• per
guntou isso, mas estou dizendo aqui que não estou ciiti-
cando a política convencional, estou dando um dado ... 

O SR . .ROBERTO CAMPOS - Pode criticar, eu a 
critico. 

O SR. MURILLO MACEDO - Mas, se V. Ex• me 
pergunta sobre outras pollticas convencionais, V. Ex• me 
põe naquela posição da banca examinadora, onde o Pro
fesSOr Cle Economia quer saber do aluno além da política 
convencional, se ele conhece outras politicas, como a-es
truturalista ou outras. Se é isso aqui, então, vamos trans
formar o nosso debate numa outra qualidade de debate e 
não aquela a que nós propusemos, que foi aquela de fa
lar sobre o des_emprego. Eu só apontei que a política con
vencional, que está sendo aplicada, está sendo adotada, 
está nos levando a isso. Estou condenando? Não. O que 
estou dizendo é ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Está condenando, Se 
a política atual está nos levando ao desemprego, deve ser 
condenada. Minha esperança é que essa política criasse 
colidições para ãteimar à desemprego, para sair do de
semprego. 

O SR. MURILLO MACEDO - Mas Senador, V. 
- Ex' se l.!squcce do que eu disse que a essa política deve

riam ser adotadas medidas complementares. Está aqui 
no meu texto, eu disse isto. Ora, se eu digo que a essa 
politica convencional precisam ser adotadas medidas 
complementares, eu não estou condenando, estou dizen
do que outras ·me-didas precisam-ser-adotadas. Qu-e medi
das são essas? Uma política nacional de emprego. Posso 
até não ter o brilho e a inteligência de V.. Ex• mas posso 
ter a mesma boa vontade no sentido de tentar encontrar, 
ou de tentar trazer uma colaboração. Então, o que estou 
tentando trazer é uma colaboração no sentido de dizer 
qüe- a esta pofítíCa COnvencional que está nos trazendo 
isso deveremos ajuntar algumas outras medidas. 

E quais são as outras medidas? As medidas que preco
nizo, uma polítiCa nacional de emprego, baseada num 
cnfoque diferente daquilo que é o enfoque dado à políti
ca de investimentos.. 

Seg_undo, gostaria de dizer a V. Ex' ainda, responden
do ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Quer V. Ex• dizer 
- ainda que o Governo não está suficientemente preocupa

do com o problema do desemprego? 

O SR. MURILLO MAce.oo- Acho que sim. V. 
Ex~ está me colocando numa posição defensiva pelo seu 
brilho. Mas veja V, Ex•~ .. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Mas esiou-iqui para 
aprender. 

O SR. MURILLO MACEDO- Não, V. Ex• não está 
aqui para aprender. V. Ex• como mestre emêrito só pode 
enc-ontrar em mim um aluno apHcado, não mais do que 
isso, só isso. V. Ex' não vai à prender comigo, eu é quem 
vou aprender çom V. Ex.' 

O SR. ROBERTO CAMPOS- y_- Ex• se referiu a 
uma proposta·minha como sendo_sinistra, desastrosa e 
prejudicial âos tra.balhadores, quando a in'tenção ê total
mente .difepm_te;. 

0 sR. ~:il[RÜ.LÓ MAC.E:DO- Se V. Ex• Se !ef~re 

O SR .. ROI!EkTO CAMPOS- E que V. Ex• íriter-~ 
pretÇU en:o~~_érile, triuito injustainent_ê. <A proposta 
pàra ãntec,íP~~ãõ. êio 139-salário, deíx'anct'o ao agente ec.o-' 
nômico li~e~dad~.de poupar, proposta depois modifica-· 

_ da para que *pois o i3"'-salário fosse transformado em · 
cadernetas d6 Poupança, v. EX', aparentemente. iriter~ 
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pretou como um interesse sãdico de torturar a massa 
operária pela eliminação do 13~'-salário. 

O SR. MU_RILLO MACfmO- Em pr~meiro lugar, 
desejaria dizer que, pelo respeito que V. Ex• sempre me
receu e merece, não daria a mim o direito de usar as pala
vras que V. Ex• me atribui. Jamais usaria ess~:S palavras 
pelo respeito que V. Ex• me merece e pelo intelecto que 
V. Ex• me merece. o-que disse a respeito da primeira Su
gestão de V. Ex• de antecipar o 139-salãrio em pres
tações, disse que não concordava com essa sugestão. :t: 
um direito absolutamente democrático._ Postçriormente, 
quando a Deputada Sete Mendes sugeriu que; ao invés 
de pura e simplesmente ajuntar-se ao salário essa divisão 
do 13~'-salário e que fizesse isso como poupança, disse 
que esta proposta teria melhorado bem a proposta de V. 
Ex~ 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Apenas uma" limi
tação da livre escolha. Se o IJ9-salário for antecipado, o 
agente económico pode decidir poupar efn caderneta de 
poupança, em certificados _de depósito, em Obrigações 
do Tesouro Nacional. Ele sempre poderia poupar. Den
tro da nossa tradição paternalista, nos leva a suspeitar 
que o agente económico seja imprudente, portanto, a 
poupança deve ser administrada por ele. Eu aceitei este 
ponto de vista. Teoricamente é incorret6; é-antiliber
tário. Mas, psicologicamente pareceu aceitável a V. E~• 
Eu acabei aceitando. Não é nada superior" ... 

O SR. MURILLO MACEDO- Veja V. Ex• que nes
te ponto concordamos. O que não concordamos é na 
parte anterior. Entendo que há uma conquista, pura e 
simplesmente, do trabalhador que estava acostumado a 
receber o 13~'-s~lá_rio, se se antecipasse, haveria, no meu 
entendimento, um prejuízo ao trabalhador ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS -.., No meu modo_ de 
ver, a simples antecipação é uma vantag-em, porque ele 
recebe fatias de um salário __ d~_melhor poder aquisitivO, 
do que este mesmo salário recebido no final dQ _ _ano. O 
que significa a inflação1 Significa que, a cada mês, o sa
lário sofre uma erosão. Se ele receber antecipadamente, a 
simples antecipação é uma proteção contra a inflação, e 
se ele investir então, é uma dupla proteção contra a in
flação, porque passa--a ·acrescer juros_ e correção mone
tária. Mas, a simples antecipação, mesmo sem juros e 
correção monetáriã,já lhe dá maior poder aquisitivo, do 
que ess-a mesma parcela no final do ano. t ou não ê1 

O SR. MURILLO_MACtmO- Eu diria que teorica
mente V. Ex~ tem razão. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Quer dizer que, pelo 
menos, teoricamente estou certo. 

O SR. MURILO MACEDO - Eu concordo. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Srs. Se
nadores, eu pediria que o_ assun_to ficasse restrito. ao 
problema de desemprego ... Que nos debates que estaniós 
travando,_ mantivéssemos aquela tradição de soHcitar o 
aparte a quem estiver utilizando da palavra, 

EstC1 com a palavra o Ministro Muril!o Macêdo. 

O SR. MURILO MACEDO --Se ó Presidente me 
permitir, gostaria de prestar um esclarecimento final 
sobre este assunto, porque, preso muito o Senador Ro
berto Campos, admiro-o e não gostaria eu que uma in
compreensão, ou det!.!rpação de palavras pudesse fazer 
com que tivesse a meu respeito uma imagem diferente 
daquela que procuro demonstrar, 

Gostaria, nobre Senador, de dizer que _v. Ex• se bate 
pela livre negociação; eu também. Sempre achei qUe a li· 
vre _negociação deve se perseguir dentro da econo_mià do 
livre mercado. Evidentemente que vamos alcançar a tivre 
negociação. Sabe v_, E~• que, no momento em que o. tra: 
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balhador tem o 139 salárlo, no momento em que a livre 
negociação for implantada ela vai, pela antecipação des
se 139 _salário em 12 parcelas, vai fazer com que isso seja 
agregado ao salário e diminuir, evidentemente, na livre 
negoc_iaçào_ que vai se estabelecer. Isso, não há a menor 
dúvida, se estabelecer. Isso no meu modo de ent~nder, 
configuraria nã diminuição de um direitO adquirido ao 
longo do_ tempo pelo trabalhador brasileiro. Este foi o 
~eu entendimento e foi a razão pela qual me c_oloquei 
contra a proposição sugerida por V. Ex• 

O SR. ROBE:RTO CAMPOS- O entendimento é ln
correto, inas~ não quero interrompê-lo mais, porque há 
outros Srs_. Senadores que querein falar. 

O SR. MURILO MAC~DO- Veja que são pontos 
de vista divergentes. Mas, que creio que é correto da óti: 
-ca do trabalhador. Gostaria de reafirmar a V. Ex' que ja
mais usei a pafavra sinistra e todos aqueles outros adjeti
vos, 

OSR. ROBERTO CAMPOS- Talvez a imprensa te
nha deturpado. 

O SR. MURILO MACEDO - Pode ter certeza de 
que não usei. 

Já que estamos falando sobre livre negoci<_!.i;ão, há uma 
última pergunta de V. Ex• a respeito do problema sala
rial e da livre negoCiação. Já que falamos em livre nego
ciãi;ão, queria falar o seguinte: quando assumimos o Mi
nistério do Trabalho, encontramos uma situação em que 
a inflaçãO-era cada vez maior e a difereriÇa salarial era 
muito acentu-ada. Tivemos então que enfrentar a reivin
dicação dos trabalhadores que se traduziram em mais de 
500 ireveS - CrCío que todos aqui devem ésfar femOra
dos. Pois bem, foi nesta ocasião que elaboramos a Lei n9 -
6.708, qu·e poSteriormente se transformOu na Lei -n.,.. 6.880 
em que nós passávamos a premiar com reajustes auto
máticos semestrais, uma prática, que de uma certa for
ma, já atingia parte de nossos trab<l:lhadores pelas anteci
pações contidaS-nos contratos, m-;s não a todos automa
ticrunente e quê abría a livre negociação para o problema 
da prÕdutiVidade: -

De Uma ceita forma, esta Ji~i foi o instrumento _inaior 
que tívemo~ fia-ra tranquilizar" a massa de trabalhadores. 
De acordo com os nossos cálculos, nobre Senador, não 
houve um aumento da massa salarial superior à innação. 
Temos todos esses cálculos. No momento n_ão os temos 
aqui, mas numa hora em <iue pU-cft!rinos ei1contrar, eles 
estarão à inteira disposição de V. Ex•, para que possa 
discutir mais pormenorizadamente. Então, não houve, 
pela Lei n9 6.886 e a 6.708 anterior, um agravamento in:. 
fladonário em função de sua aplicação, porque ela esta
va pagando sempre menos do que a própria inflação. A 
subseqUência ou alterações modificaram e está modifi
cando, embora V. Ex' não concorde com as modifi
caçõe-s,·-parece-me, estão diminuindo isso uma clarB. de
sindexação de salários. 

Pergunta a V. Ex~ se a livre negociação não seria oca
minho maíS natural e mais escorreitO para· se ·enCOntfar 
dentro do livre mercado e aponta aí os problemas da di
ferenciação das empresas que podem pagar e as que não 
podem pagar. Então, pergunta se a livre negociação não 
seria o melhor caminho. Acho que todos nós devemos 
persem.tir a livre negociação. No entanto, sabe V. Ex• 
que, pelo menos, a experiência adquirida nesses anos de 
Ministério tem demonstrado que a livre negociação, pela 
situação em que nos encontramos dentro do sindicalis
ID_Q b_ra_sjle_írQ~ _ _v<li.!1Q~ -~evar JJ._ Ufl1<!_rrt_aj_ora_ç~_o _d!l _l!l_assa 
salarial muito superior àquela que foi elaborada. IsSo 
sem falar naquilo que-significaria a diminuição de nossa 
produção, em função do fraccionamento do trabalho pe
las greves que teríamos que enfrentar, como instrumento 
d~i; pre:ssão do trabalhador, que ele normalmente usa e 
acho que é um direito seu. Então, ach~ que~_!lquant<;~ nós 
não tivermos caminhado de uma r:naneira mais tranquila 
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para o sindicalismo, melhor e para uma situação cada 
vez mais tranquila, a livre negociação total e aberta não 
deve ser totalmente implantada, ela deve ser perseguida. 
E a lei n~' 6.7081?. era, ou jâ levava em conta, a perse
guição dessa livre negociação, no momento em que fazia 
o reajuste automático do INPC, e dava a livre nego
ciação, a possibifid::~de de se neiociar. 

Então, eu acho, eu concordo, em tese, com V. Ex• a 
reSpeito da livre negociação, somos os dois a favor dela. 
Só que es_iamos, de uma certa forma, dessintonizados em 
função da-sua aplicação no tempo. Eu acho que devere
mos aplicar, deveremos perseguir, mas não de imediato. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concé
do a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON- Em primeiro lugar, eu de
sejo felicitá~ lo pela sua exposição tão objetiva, que de
monstra que V. ~x• é um homem de sensibilidade, estâ 
profundamente preocupado com o drama que o Brasil 
hoje está enfrentando. Muitos dos dados que V. Ex• re
velou hoje, são doconhecimento de todos nós. Mas, pela 
primeira vez, uma a-utoridade governamental reúne to
das essas informações num só pronunciamento. Eu não 
hesitaria em qualificar de aterrador e arrepiante esse 
quadro que V. Ex~ acaba de expor ao Senado Federal. 
Três milhões de desempregados mais seis milhões de de
pendentes desses desempregados. Um total de sete mi
lhões de subempregados que o Brasil terá já a partir de 
1984~ e nós poderíamos somar mais quatorze milhões de 
dependentes desses subempregados. Tudo isso configura 
um quadro dramático, qu_e não é lícito a ninguém subes
timar. 

Hâ alguns anos, quando era Ministro do Planejamen
to o Professor Mário Henrique Simonsen, ele revidou 
com certa agressividade a argumentação do PMDB, que 
considerava o salário mínimo brasileiro um salário insu
ficiente. -E O Professor Simonsen teve oportunidade de 
destacar que o PMDB, na época o MDB, deveria 
p .. eocupar-se_menos com os trabalhadores que ganham o 
salário mínimo, e mais com aqueles que nem sequer ga
nham o salário mínimo. Realmente, nesse momento, nós 
estamos enfrentando uma nova batalha em torno da fi
xação de salário mínimo, de critérios para aumento do 
salário mínimo. A V. Ex~ deve ser dado o crêdito de ter 
evitado, conforme recordou há pouco, que em 1979, se 
não me engano, este Brasil já tivesse enfrentado uma 
conVulsão social, com aquela sucessão de greves, que V. 
Ex~ calculou em _cerca de 500, V. Ex• introduziu, foi sua a 
iniciativa, _embora apoiada pelo Presidente Figueiredo, a 
correção semestral dos salários, quando outros países, 
enfrentando problemas semelhantes de inflação, já ti
nham introduzido até a correção trimestral dos salários. 
V. Ex'. sensivel como é ao drama de milhões de trabalha
dores brasileiros, conseguiu convencer os seus colegas, 
ou pelo-menos o Presidente da República, SObre a -neces
sidade de dar aOs trabalhadores 10% acima do INPC, já 
que o salârio mínimo brasileiro é sabidamente um sa
lário de fome. 

Ainda há pouco, esta semana, o mestre Carlos Chia
relli, num pronunciamento memorável no Senado daRe
pública, lembrou que, de acordo com dados da OIT, o 
Brasil é o vice-campeão em termos de salário mínimo 
baixo na América Latina. O triste campeão nessa corrida 
é o Peru, o Brasil está colocado em segundo lugar. O se
gundo mais baixo saiário mínimo da América Latina. 

Depois, certamente, V. Ex~ jã não conseguiu conter 
QI.Hra~ te_n_dências, e foi eliminado esse aumento de tO% 
acima do lN PC. Os trabalhadores passaram a ter um 
reajustamento_ igual ao INPC, que é sabidamente um 
fndice que não reflete a realidade, já expurgado de aci
dentalidad~. Agora, nós estamos travando a batalha do 
Decr_eto-lei n9 2.045. Aqui, no Congresso Nacional, nós 
estamos detectando cada vez _mais uma tendência desfa
vorável à_aprovação deste Decreto-lei n9 2.045, porque 
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embora ninguém se considere mestre, nós estamos razoa
velmente convencidos, ou pelo menos dentro da preca
riedade das certezas humanas, nós ã.Cú:ditamos que -a 
aprovação desse salário agora ·poderia fazer eclodir uma 
explosão social sem precedentes neste País. 

V. Ex• talvez não pudesse revelar a evolução dessa 
política salarial do Governo, já depois da posse do Presi
dente João Figueiredo, lO% acima do 1NPC, eliminaÇão 
dos 10% acl.ina dO INPC; agora red-ução de 20% Õci 
lN PC, pofque os reajustamentos girarão em torno dC: 
80% do lN PC. De acordo com cálculos, também citados 
pelo eminente Senador c-aiiOS Clihire!Tf, lla- verdade, a 
redução não vai ser de 20%, será superiOr -a 30%. Ora, se 
nós já temos o pCnúltimo safaria mínimo da_Amêrica La
tina, se já temos um salário "mínimo que n-ão ê de forma 
alguma satisfatório, esse novo- golpe nas classes trabalha
doras poderá realmente criar, provocar neste País uma 
convulsão social que não interessa a nlnguêm, e muito 
menos ao FMI e aos nossos credores internacionais. 
Diante do drama brasileiro, se ele realmente se agravar e 
se transformar numa convulsão social, todos os proble-
mas da AmêriCa Central parecerão uma briguinha sem 
maior importância, num fundO de quintal, tal a impor
tância do Brasil no contexto mundial. 

De maneira -que, nesse quadro, Sr. Ministro do Traba
lho, eu vejo com apreensão crescente o que está ocorren
do no BrasiL Ainda anteontem, eu mostrava no plenário 
do Senado essa reportagem publicada na revista lsto E:. 
desta semana~ .. Fome". O que demonstra que a fome 
deixou de ser um triste moriopólio d6 Nordeste, m-as já 
estA se espraiando pelo Pais tOdo, eStá atingindo limites 
em que realmente a explosão parece inevitável. Por outro 
lado, a revista publica um quadro, baseado em pesquisas 
do lBGE, mostrando o erro brasileiro de exportar, de 
maneira imoderada, produtos alimentícios, O resultadO, 
o Brasil estâ importando agora - ontem o Conselho 
Monetário aprovou -_s_oja e milho. E aqui há um qua
dro, que eu me dispensaria de ler, que mostra que, entre 
1960 a 1969 e 1970 a 1979, aumentou enormemente a eX
portação de soja, de cana, de cacau, de cafê, de laranja. 
Por outro lado, a mesma revista publica outro quadro, 
tendo como fonte o Banco Mundial~ ''q-uem come dCiine
nos". Os brasileiros com deficiências de calorias, eri1 per
centagens das populações das regiões: o _Nordeste 79%; 
fronteira 87%; Sul e Sudeste 57,9%~ E a mêdia naCioD.8T 
67,2%. 

Então, Minislro Murillo Macêdo, creio que se justifica 
a apreensão desses Senadores, desses Deputados, que es
tão labutando na planície, em tornO-da conseqdênda que 
pode ser catastrófica, da insistênCia do Governo -em 
manter esse Decreto-lei n~' 2.045; que já esiá,_como todos 
nós sabemos, em pleno vigor. 

V. Ex~ destacou a necessidade de_o_ Brasil chcgur a um 
pacto social, com a participação do Governo. dos em
presários e dos trabalhadores. Eu temo, eminente Minis
tro, é que serã extremamente difíCil nós termos o êxito da 
Espanha, e chegarmos à concretizaçãO deSse pacto s_o
cial. 

Nos últimos anos, não por culpa de a, b ou c, m-as em 
virtude de uma série de circunstâncias, o que nós vimos 
no Brasil foi um tremendo aumentO--da concentração de 
renda, e V. Ex~ focalizou na sua lúCida exposição. Nós ti
vemos um exagerado aumento do grau de estatizaçã_o da 
economia do Pais e traduz uma série impressionante de 
reportagens, publicada no Jornal da Tarde, de São Pau
lo, com o título geral de: União de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas dá BrasiL Em face da leitura desta reportagem 
e de outras, de outros estudos já divulgados, nós chega
mos à conclusão de qUe o Brasil, sob certos asPectos, já é 
uma república socialista com maior índice de_ estatização 
do que alguns outros países que são rOtulados de socia
listas. Então, ainda há um outro aspecto que é a desna
cionalização da nossa economia, que se agravou, tam
bém, nos últimos anos. 
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De maneira que, neste quadro tão sombrio, o pacto 
social que todos nós preco!lizamos, que todos nós dese
jaríamos que se transformasse em realidade, e todos nós 
devemos continuar a perseguir, não parece ter_ muita 
possibilidude de êxito. Mas, todos ___ rlós devemos fazer um 
mutirão nacional na base da boa vontade, na base do pa
triotismo, na base de um esfo-rço supra partidário para 
C6egar-m0s 'd este pacto social. Não é realmente uma ta
refa de fúcil execução, porque o Governo, teimosamente, 
não abre mão, nem de suas políticas, nem das suas figu
ras mais importantes. Ainda há pour.:o um nobre colega 
nosso, o Deputado M<lrio Juruna, ouviu do Presidente 
Figueiredo a afirmação categórica de que o Ministro 
Delfim Netto_o acompanhará até o fim. Não desejo fazer 
rima, mas o ·acompanhará até o fim do Governo. Há 
uma outra_ declaro.ção de que "durante a tempestade não 
se muda a tripulação". Eu, há poucos dias, no Senado, 

---tive a oportunidade d"e destacar que o antecessor do Pre
sidente Figu__eiredo mudou uma figura importante da tri
pulação do bãrco em plena tempestade; foi no episódiO 
da guerra revolucionária em São Paulo, quando Presi
dente Geisel não hesitou por nenhum momento em de
mitir sumariamente o Comandante do 2"' Exército, Ge
neral de 4 estrelas, herói da Guerra na Itália, 

De maneira que afirmar, categoricamente, que vai 
manter um determinado Ministro até o fim do seu Go
verno, qualquer que seja o result<Jdo da sua atuação -
ele não disse, mas é óbvio. porque estes erros já estão 
sendo apontados- será um pouco difícil. Então, a crise 
mais grave deste País não é neste momento; segundo me 
parece, nem a crise econômic<J, nem a crise financeira, é a 

-crise de credibilidude que realmente afeta profundamen
te a situação nacional. Por outro lado, os empresários 
brasileiros estão numa situação extremamente difícil e eu 
nem precisaria dar maiores detalhes porque os empre
sários -estiveram com o Presidente em exercício Aurelia
n·o -chuves, há poucos dias, e fizeram um relatório real
mente Impressionante. 

Quanto aos trabalhadores, emin_ente Ministro Murilo 
rVtacédo, eu temo realmente que a sua paciência, eu não 
diri<l nem sua paciência, mus sua_capacidade de enfrentar 
prív-aÇões, eStá Chegando ao fim. F<Jlando ao Ministro do 
Tri:tbalho, em quem vejo não apenas uma figura da 
rilalor imf)ártância na vida pública dest"e Pais, mas tam
bém o bancário, não o banqueiro mas o bancário, que 
ele foi no iníCio dll. sua vida, foi diretor de banco, diret'!_r 
de empregado de banco e não dono de banco, um ho
_mem-cxtremamente sensível a todos Csses dramas huma
nos, o ·q-úe cu temo+ eminente Ministro Mãcêdo,_é que S_e 
repita no Brasil aquele epiSódio tragicómico de alguém, 
Que foi saber t>e havia gasolina no tanque, para isso acen
deu um fósforo e havia gasolina no tanque. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Conce
do a p3lavra ao Senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO- Foi gratificante para 
- nós_L membros da Comissão de- Legislação Social, ouvir 

na ffiarihã de -hoje o i'"esponsável pela Pasta do Trabalho, 
a mais ligada ao assunto específico de Legislação SociaL 
V. Ex~. hoje, teve a oportunidade novamente, dentro da 
sua lúcida exposição, de se referir, de abor-dar, as cifras 
que V. Ex~ já tíiiha cit<.ldo cm sua conferênCÍa na EScola 
Superior de Guerra. E por uma dessas coincidências, as 
idéias do Ministério do Trabalho são idéias e sujestões 

___ que muito se assemelham às dos industriais brasileiros, 
q-uais sijãrii.- a poliiícã do emprego é necessário para ge
r:.u e manter o emprego. 

Eu quero aproveitai' o ensejo para dizer que nenhum 
pais do mundo aic<Jnça ou alcançará o seu pleno desen
Volvimento sem_ ter uma política definida de emprego. 
Eu o parabenizo por est<Jr implantando em seu Minis
tério esta politica de emprego que o Brasil tanto almeja e 

~ tanto necessita. 
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Aproveito também, esta oportunidade para me referir, 
inclusive, ao que disse aqui, o eminente Professor e 
nobre Senador Roberto Campos, a quem muito admiro, 
respeito e tenho apreço pelo seu valor intelectual embo
ra, db;cordcmos, porque S. Ex~ ao falar na elite do proR 
cesso, eu tenho receio e pergunto até mesmo ao Ministro 
do Trabulho e ao Professor Roberto Campos, se a 
Nação agüentaria mais esse custo social dentro deste 
quadro recessivo que todos nós enfentamos no dia de ho
je, em nosso País. Nós somOs -daqueles que achamos que 
o meio mais rápido e eficaz, sem dúvida, para combater 
o desemprego é a expans~o do gasto público na pres
tação de serviços, construção de infra-estrutura social, 
tudo isso daro, dentro de uma política harmôníca do 
Governo, dentro da sua estratégia de política 
eco n ômico-financeira. 

E V. Ex.~ leve oportunidade, aqui, de abordar algumas 
dessas sugestões que V. Ex'. como homem do Governo, 
está levando para seu_s colegas da área económico
financeira. 

Três assuntos, hoje, preocupam toda sociedade brasi
leira; um deles é o.emprego, é a politica de emprego que 
V. Ex~ abordou na manhã de hoje, V. Ex', na minha opi
nião, ainda foi otimista no cálculo de desempregados ho
je, no Bmsil, porque todos nós reconhecemos que o Bra
sil, ainda, é pobre e deficiente na parte de estatística. Isso 
realmente nos preocupa cada vez mais. 

O SR. MURILLO MACEDO- Muito obrigado, Se
nador Albano Franco. Eu gostaria de responder a V. Ex~ 
é evid~ntemente, quando V. Ex.~ me pergunta se o Brasil 
resistiria chegar a um ponto destes, é o tipo da futurolo
gia que nenhum de nós gostaria de fazer e que nenhum 
de nós gostaria que acontecesse. E se o Ministro do Tra
balho tem a oportunidade de vir a uma ComísSão do Se. 
nado, e diz aquilo que pensa e o que sente, é porque, 
traça, evidentemente, aquilo que imagina ser a solução, a 
partir de uma solução dessa, uma solução participativa 
de empregados, empregadores e Governo, uma solução 
absolutamente democrática, nós poderemos evitar que 
esse futuro, que não ê agradável, que nenhum de nós de
seja possa acontecer. 

Então, eu acho que- está na hora de nós deixarmos um 
p-ouco, apeshr de eu ter tecido aqui um qUadrO Sombrio, 
como disse o Senador Jo1í:o Calmon, mas está na hora de 
nós termos um pouco de otimismo e acreditarmos na 
nossa próPria capacidade, na capacidade de nossos téc
nicos-que estão-fazendo aquilo que de melhor podem fa
zer: acreditar-ria ca.pacidade inventiva de nossos empre
sáríos e acreditar, acima de tudo, no poder do nosso tra
balhador: e acreditando em tudo isso, estaremos acredi
tando numa sociedade- que já ultrapassou outras crises, e 
já enfrentou outros problemas. 

O que eu gostaria de salientar, nobre Senador Albano 
F-ianco,_ é que realmente o problema me preocupa muito; 
é bem Possível ciue a mim me preocupe mais, por estar na 
própria Pasta que lida com este problema. O Senador 
Roberto Campos disse da sua própria preocupação 
quando, procurado por um número enorme de pessoas 
que quer emprego e agora, procurado, inclusive, por um 
número de pessoas com um nível intelectual bastante 
avançado, pessoas que sofreram o rigor de seus exames e 
que, agora, não encontram emprego, imaginem, então, 

-OS Srs. o que o Ministro do Trabalho não passa em ter
mos de emprego. 

t muito mais do que isso, eu gostaria de dar um teste, 
munho absolutamente pessoal, já que numa homenagem 

_ carinhosa; toda especial, o Senador João __ Calmon 
referiu-se, aqui, àquilo que foi a minha pr6pria vida, 
vida de bancário, bancário simples que começou no ban
CO- batendo carimbo e que alcançou a diretoria do banco, 
e-posteriormente, a presidência do segundo maior banco 
desse País, que é -o Banco do Estado de São Paulo, eu 
gostaria, em homenagem a isso, dizer também um pouco 
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daquilo que foi a minha experiência em termos de_ de~ 
semprego, a minha experiência Pessoal, o que eVIdente
mente me dú um contigente ainda mais acentuado doso
frimento que, na verdade, é possível que nem todos te
nham tido essa experiência -que eu tive. 

Mas, eu fui filho de desempregado, Senador Albano 
Frunco, e gostaría de dizer que sofri na carne as agruras 
do que isto significa. 

Então, é bem possível que, em função disso, o Minis
tro do Trabalho tenha uma sensibilidade mais aguçada 
para o problema, quem sabe ele esteja tecendo aqui um 
quadro sombrio, um quadro preocupante, mas, apesar 
de ter tido essa experiência, ele também por ter sido filho 
de operário, ter vindo de família muito humilde, ele gal
gou todas essas po~ições que, em parte, o nobre SenadOr 
João Calmon teve a oportunidade de se referir e chegou 
ao Ministro do Trabalho. 

Então. é cm função de tudo isso.que ele acredita neste 
País, e acreditando nesse País é que ele ~cffi com o com
promisso com a verdade. tão só com a verdade ele vem 
aqui e expõe, sujeito a erros, sujeito a equívocos, mas ba
seado nos números que tem. números que ele e a sU-a 
equipe calcula e convencido, acima de tudo, de que seu 
depoimento, registmdo nos Anais aqui do Senado, servi
rá para mostrar que ele não foi ori1isSo e- q-ue mais que 
tudo ele foi scn,-.íVcl_à-causa daqueles que estão sofrendo. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O Sena
dor Roberto Campos havia pedido para fazer uma inter
vcnc,.·ão. 

O SR, ROBERTO CAMPOS- Parece-me_ que o_Se
nador e amigo Albuno Frunco pediu t<Imbém que_e_u co
mentasse sobre sua pergunta e a de:;gunta parece-me ter 
sido: será que nós aguentumos o custo social da austeri
dade? 

Minha re..'>posta é que há dois custos sociais a compa
rar: o custo social da hiperinflação e o custa social da... 
ausle_ridad_e. __ ambQ_s_são custos sociais. 

A diferença entre eles é que, no caso da infla,çào, é um 
custo social contínuo e auto-agravante, no caso da auste~ 
ridade, os programas visam a um custo social tempo
rário e auto-corretivo, de tal maneira que se criem con
diçôe.·>"Para uma retOmada de crescimento. 

Mas, a pergunta relev:.mte, a meu ver, não é se poae
mos ou nUo aguentar o custo "'"ocial da__ austeridade, a 
pergunta relevante ê: podemos aguentar ou não o custo 
soda! da innação? 

Porque se o Sçnadç.r Albano Franco acha mais tolerá
vel o .custo social d_a innação que o custo social da auste
ridade. entrto, por que fazer uma innação de apenas 
l60r;'f·? Por que não fazer de 200%, 300% ou de 400%? Es-
taríamos aliviando o custo ~ocial. --

Oru, por cs.~a redução ao absurdo s-e vê que a pe;gunta 
realmente não tem cabimento, é melhor enfrentar um 
custo social temporário da austeridade ao enfrentarmos 
um custo social contínuo e auto-agravante da in nação, 

O SR. ALBANO FRANCO___.:- Antes_ de dignar ares
ponder a uma d<LS nossas questões dadas aqui nesta ma
nhU, c aproveitando as palavras do Ministro Murilo Ma
a:dn, tamhém emocionou-me ouvir S. Ex~ descrever a 
respeih1 de sua trajctória da vida particular. É iSsõ- a 
grande;ra d<L democracia, a igualdade de oportunidades. 
Um homem que como o Sr. começou de baixo é hoje Mi-. 
nislro do Tmbalho, uma das mais_ delicadas e complexas 
pastas dl1 Governo e V,_ Ex• vem contr_ibuindo_n_uma Ç-_ 
poca dilicílima. numa época grave para manter a harmo
nia c o cquilihrío-social neste País e nó:s"rt'le·smo~s-omos 
lc:.;temunhas do :-;eu trab<Llho, do seu empenho em procu· 
r;1r manter t..'S~tl harmoni;J dentro do que deseja o Presi
dente Joi"Lo Figucirc_dll~ 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Ma_gaJhàes)----:- Conce~ 
dll a rmlavr:.J ao nobre Senador Carl.os Chiarelli. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) 

O-SR. CARLOS CHIARELLI- Prezado Presidente, 
Sr. Ministro: 

Meu caro Ministro, rigorosamente o seu depoimento, 
a coragem da sua manifestação, a radiografia honesta do 
quadro" social de_!!-se País. da qual no faz conhecedor de 
maneira ç.bsolutamente idónea, científi~ e nem por isso 
menos dota.da __ da indispensável sensibilidade social, a 
humild.:.de que o caracteri!!:a, humildade que só se encon
tra naqueles q_ue realmente têm valor e não naqueles que 
pensam que têm valor, essa sua presteza em nos trazer_ a 
ln-fOrmação correta, digna, só pode inereCà,_ nestas cOn
siderações iniciais, a renov<ição de um apreço pessoal 
que lhe tenho como pessoa, uma estima intelectual_ e uma 
ad_iTilraçào pelo esforço que tem feito, sabe Deus que es· 
forço, para viabilizar a condiçãO- harmôniCa numa pro
posta da paz social neste Pais, malgrado as desigualda

. des, malgrado os desajustes, ffialgrado os acidentes itine
rários~ 

Por isso, Sr. Ministro, antes de mais nada, receba 
como Ministro_ de hoje, com as honras de Excelências, 
mas, talvez muito mais como ex-bancário de ontem e tal
vez s·obret_udo corno filho_ de desempregado que não pas· 
sou a ter a carap::~ça e a proteção da insensibilidade, mas, 
que guarda na sua memória e, Sobretudo, tem na epider
me dos seus sentidos a capacidade de estar a par da reali
dade que nós vivemos, receba, vigorosamente, o apreço, 
a estima, a admiração, e lhe digo mais, a amizade que lhe 
devoto e que quero, publicamente, ressal}ar neste mo
mento. 

Quero ~ambém destacar um fato que não diz respeito, 
Sr. Presidente, à temática deste momento, sequer é ma
téria de legislação social~ mas que se_impõe nesta hora di-
zer. 

Os jornais nesses últimos dias noticiaram um episódio 
que teria ocorrido na jurisdição do Ministério do Traba
lho, a Çenúncia de um concurso no qual teriam ocorrido 
irregularidades. Quero cumprimentá-lo também, Sr. Mi
nistro, pela presteza com que, ao invés de ocultar fatos 
que possam motivar denúncias e suspeitas, determinou, 
de pront?, como corivém ao administrador probo, a anu
lação do procedimento c a averiguação, doa a quem 
doer, das conseqüências que dele decorram a a punição 
daqueles que ilegítima e ilegalmente tenham procedido. 

Sr. Ministro, nós estamos convivendo com esses m.í.
meros que aqui estão, frios, distantes, desérticos quase 
âridos, mas extremamente preocupantes e que confir
lJlam, rigorosamente, essa tendência ª um agravamento, 
que não nos tira a esperança dê um Brasil maior do que a 
crise e -capaz de vencê-la mas que, afinal das contas, fa
zem com que sintamos a dramaticidade na qual estamos 
a viver numa sociedade rigoros:Jmente à beira de uma 
tensão, quem sabe, prestes a uma convusão, se medidas 
enérgicas. urgentes e rigorosas não forem tomadas. Pre
ver para 1984 com a exatidão de números, ainda que em 
estatísticas rigorosamente modestas a perspectiva de 7 
milhões de desempregados, não é matéria que se preste 
para o barroco debate de teorias, nem é matéria que se 
seja afeiçoada a simples considerações eminentemente 
teóricas de muitos que teimam em querer fazer a ~ealida
de dentro da sua ótic,a, quando na verdade ela é como ela 
é. 

Sr. Ministro, eu lhe faria algumas indagaÇões. Nós vi
vemos, de uns tempos à esta parte, dentro de uma pro
pos!a de polít_i_ca sala~ial, implantada sob sua inspiração 
e por maqif~tação expressa do Presidente Figueiredo, 
_aprovada por esta Casa e pela Câmra dos Deputados, e 
que se transformou na Lei n'<' 6.708. NaqUela -ocasião-, 
adotandQ.p_rocedimentos não originais a nível interna
cional._ mas _originais a nível brasileiro, posto que, de cer
ta forma, implantávamos aqui com periodícidade deter~ 
~i-~ada - fundamento da escala_ M_o_bile, que a Jegis
laçi1o italiana a dotara atraVés das negociações, nós esta
belecemos uma forma de proteger o trabalhador assala~ 
ri ado contra a corrosão crescente e incontida da lnÕação 
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no seu valor real_de ganho. O que lhe pergunto é se essa 
lei salarial- que mais do que uma lei era uma política, e 
mais do que uma política, uma filosofia, foi determinan
te para o crescimento da taxa de desemprego neste País: 
se há uma correlação de causa e efeito entre a sistemátíca 
dos reajustes e o incremento do desemprego ocorrente 
no decurso dos anos que se seguiram. 

Segundo:- se essa lei salarial, se essa política salarial, se 
essa filosofia salarial - falo na 6. 708 como de resto falo 
n~ correção que não me pareceu correção, que sempre 
tive a postura cla-ra de- dizer que preferia o original do 
que o modelo copiado que_ decorreu da 6.886- se.esta 
~IC?sofia, essu lei, essa política foram ingredientes neces
sáij~s, foram conlPonente..~ e foram determinantes, como 
alegam alguns- creio cu, sem fundamento cm dados es
tatísticos ---,_que sem- assento na realidade, de um aumen
to da rotatividad~ dC~mão·de-obra? 

Terceiro: Sr. Ministro, e aqui um ponto que me parece 
fundamental porqúé, às vezes, os teóricos não o são tan
to, e aqueles que parecem cultivar a exati&i.o, apenas o 
fazem quando ela vem em defesa dos seus argumentos e 
das suas posturas pré-estabelcci.das. Se a filosofia, a poli
tica, as leis salariais- e falo das leis n9 6.708 e_6,886, fo
ram elementos determinantes- volto a dizer, ingredien
tes indispensáveis de causas prioritárias do aumento da 
inflação, se é possível estabelecer, malgrado termos tido 
continuadamente um índice inflacionãrio superior ao 
própio INPC meSmo quando a este se agregavam 10% 
sobre as faixas salariais mais baixas, se _malgrado esse 
desnível entre inflação e reajuste salarial e o seu índice, se 
poderia dizer que a inflação cresceu, a innação galopou e 
a inflação aumento_u em função da política e das leis sa
lariais adotadas em 1979 e em 1980. 

Parecem-me fundamenta_is estas respostas, posto que 
elas estão íntima e indissoluvelmente vinculadas a toda 
l!f!l_yis~o-~~ _t?d~_ um enfoque e a toda uma proposta de 
política soCial parã este País. O que nós sabemos e sabe
mos todos, e ninguém haverá de negar, é que graças à 
.ad?çào deSsas medidas oportunas e convenientes, recla
madas pela realidade social e comprovadas pela realida
de social, posto que, no momento emergente da abertura 
caminhávamos e caminhamos para a deflagração quase 
que incontinente, e, às vezes, politizada e doutrinaria~ 
mente ideológicas de cerca de cinco centenas_ de greves 
num tempo muito limitado que não ultrapassou o semes
tre, o fato real é que o advento das nova.-. normas sala. 
riai~ tarifadas pela ação do Executivo, aprovadas es.las 
medidas pel<l. manifestação democrática do Congresso, 
fizeram com que esse número se restringisse- se não me 
falha a memória para pouco mais de 30 ou coisa pareci
da. Essas são informações que a realidade nos prestou, 
esse é Um- depoimento de Vivência e convivência com o 
quadro social econômico, e em cima dele e em função de-
le, é que nós lhe formulamos essas questões e lhe fazemos 
essas indagações. 

De outra parte, Sr. Ministro, V. Ex• referia à existên
cía de um órgão no contexto da estrutura administrativa 

' do P~s. vinculado a sua pasta mais de composição inter~ 
ministerial, se não me E1.lha a memória, que o Conselho 
Nacional de Política de Emprego, instituído com o firme 
propósito de ser um órgão de triagem, de ser um órgão 
de filtragem, de ser um órgão consuiHvo ou opinativo e 
creio eu com alguma pretensão até mesmo decisória, e 
seria bom que o tivesse sido, para que grandes investi~ 
mentos Púbfico~-. e até mesmo investimentos privãdos que 
viessem a beneficiar-se ou que viessem a compor-se pelo 
menos, de recursos originários di área pública, -financia. 
mentes de bancos estatais, federais ou estaduais,_ pudes
sem ter como um elemento decisivo neste quadro nãcio· 
na!, onde temos carência de capital e excedentes de mão
de-obra, tjvessem que ter necessariamente a chancela e o 

- carimbo, para qüe houvesse disponibilidade de recurso"
públicos, sempre que marcassem na sua efetivaçào um 
retorno substancial de capacidade absorvedorª de mão-



Novembro de 1983 

de-obra, dentro daquele propósito de que, neste País, 
realmente todos nós queremos que haja uma polftica in
cencivadora do emprego, todos nós nos irmanamos indc
pendentemente_de s.iglas partid~ri::ls e de postura doutri
nárias na defesa da geração dos empregos. Mas lhe per
gunto substancialmente: onde cstl!,_ como age, que força 
tem, que ínflúéncia teve, que valor hierârquico foi dado 
ao Conselho Nacional de Política de Emprego, atê que 
ponto ele realmente teve possibilidade, capacidade e via~ 
billdade de influenciar decisivamen-te em propostas e 
projetas que seriam decisivos no que diz respeito a viubi
H:z:ar a geoeraçào de mais ou de menos empregos, de divi
dir aqueles que fossem capazes de absorver ma~s ou me-
nos mão-de-obra. ----- -

Nós sabemos, Sr. Ministro, e é de longa data que se 
debate a respeito, que o grande objetivo e a grande meta 
que se tem- e a defendo não de hoje mas hi! 20 anos
ê o atingimento de uma soci~dadc plenamente democráM 
tica balizada pelo social, a democracia social que_estâ_ no 
programa do nosso partido, com vista à justiça social, e 
que ela, evidentemente, se faz na relação entre o capital e 
o trabalho atravês da negociação, Agora a pergunta que 
lhe faço é se. nas atuais condições, no quadro efetivo, os 
instrumentos normativos que temos- e me permita a 
crítica que faço, na sua presença, e a faço tantas vezes
nessa composição do modelo- sindica! brasileiro, que dfl

ta, na sua origem legislativa, da década de 30, e se conso
lidou em 40, e que permenece até hoje, nessa CLT, coroa 
de 40 anos que teima em persistir, nessa estrutura de um 
sindicalismo unitário, um sindicalismo dependente da 
contribuição sindical, de um sindicalismo, absolutamen
te, vincado pelo enquadramento sindical, priori e~tabele
cido, onde primt::iro se faz a moldura, e depois se tem de 
estabelecer um quadro, que nele caiba qualquer custo, 
malgrado ele ser decorrente de.. fatos sociais, se com esse 
quadro de Legislação Sindica! onde _a intervenção,_ Sr. 
Ministro, é evidentemente, um ato dependente da vonta
de do Ministro do Trabalho, e nõs não podemos fazer 
leis apenas para os homens bons ou para os homens que 
queiram ser bons, nõs precisamos fazer leis para os ho
mens, e a dependência de um intervenção permanente e 
continuada, ê uma espada de Dãmocles sobre a vida sin
dical desse Pais. Se com a Lei de greve, a n"' 4.330, em 
certos aspectos, ainda é mais constrangedora que o 
decreto-lei anterior, que é rigorosamente uma lei antigre
ve. malgrado seria inconstitucional, porque nega o fun
damento da Constitui-ção que garante o direito de greve, 
e nós podemos dar ao luxo de dizer, falamos rom auten
ticidade, com idoneidade, quando propomos, ante: esse 
quadro e essas contingências,-uma negociação co[etiva. 
Ou estaríamos propondo apenas, num quadro de reces
são, numa postura inflacionária, numa_-perspectiva de 
desemprego de 7 milhões no an·o que vei"n, e de 3 -n1ilhàes -
e meio este ano, com uma média salarial que apresenta
mos, com um batalhão de não qualificados a bater às 
portas à busca de emprego, e com um quadro legal dessa 
natureza, ao falarem em negociação co1Ctiva ncSsãs cir
cunstâncias, não ê uma falâCía; O que-estã-niOs a propor 
se assim propuséssemos, ê uma me-rã adesão daqueles 
que menos podem àqueles que mais têm a oferecer. 
Essa me parece ê uma questão, também, fundamental 
porque ao falar em emprego, temos de falar em salário, e 
ao falar cm salário, temos que falar cm emprego. E para
benizo, Sr. Ministro, com a ideritíficaÇão das causas que 
V. Ex• indicou como geradoras di retas do processo de 
desemprego agressivo no qual vivemo~. Ma.<:; não poderia 
encerrar sem duas indagações sobre a realidade. 

Foi noticiado, e creio que confirmado, que haveria ou 
existiria uma portaria do Mlnistériob do Trabalho -:-__ e_ 
peço excusas se não ê exataa hierarquia normativa- es: 
tabetecendo um impedimento de acordo no atual quadro 
entre empregadores e empregados, e inclusive acordos 
co!etivos que estabelecessem reajustes saláiíais superio-

DIÁRIO D() Ç~NGR_ESSO NACIONAL (Seçiio li) 

res _il_quilo que parecia ser, anteriormente um piso sala
rial, que é o de 80% do INPC fixado pelo Decreto-Lei n"' 
2.045. 

Dili u-se, inclusive na interpretação que:, malgrado não 
houvesse repasse do custo, sobretudo não houvesse re
passe no preço portanto, acertado o empregador que vai 
puga~, acordado com o empregado que vai receber, e não 
danificado o consumidor que vai pagar, que decorreria o 
algo mais a ser pago 80%, numa redução no custo ou 
quem sabe numa diminuicão do lucro, malgrado todas 
essas parcelas ~_9mpone!ltcs, ainda assim, estaria vedado 
c Profóiâo este acordo. Eu lhe pergun[O: onde estaria o 
prejuízo de tal acordo? Não seria neste caso demasiado a 
lntei'vcniênciii do POder Público? Que fundamento ela tc
ria, quando V. Ex• sabe melhor do que eu, que lei, sobre
tudo lei trabalhista, direito do trabalho, Jegislaç~o sala

-rial. é basicamente piso mínimo de garantia, e nesse caso, 
nós es"taríamós, de- uma maneira, quem sabe, inadverti
da, criando uma regulamentação suis generis na História 
de Direito do Trabalho, estabelecendo que a lei salarial 
seria pêSsima pOsto que nós sabemos que o próPrío 
Decreto~ Lei n9 2.045 permite que se negocie por menos 
de 80o/o-. Então, o decreto permite menos de 80%, estabe
lece os 80% e proíbe mas de 80%, malgrado as partes 
consertarem, e ma!grado não haver reflexos para o conM 
sUrtlidor. 

Esta ê uma questão que me preocupa e me leva a ar
gülr, sobfctudo, lembnlndo atê que ponto valia a prática 
a essa vedação, çlesde que as partes acordadas pudessem 
bater às portas dos tribunais e ganhassem nos tribunais a 
homologação indispensável para o acordo celebrado. 

Que vantagens teria o Poder Executivo nessa interve
ni_ência e nt;:_ssa. proibição, que ademais, estar não funda
mentada, no bom direito, no meu modesto modo de en
tender. ».inda teria viabilidade de , processualmente, ser 
invalidada pela ação do Poder J,udiciarío, a quem cabe 
dirimir as controvérsia~'? 

E final~~nte,_ Sr_ Ministro, nós estamos hoje, nesta 
Casa, com um debate muito mais de natureza processua
Ijsta e regimental, que me leva a indagar a opinião de V+ 
Ex~ l:: possível que não a queira emitir, dizendo que a 
malêrla é de competência do Congresso. Mas pergunto 
muito mais ao homem que se especializou nas questões 
do trabalho. no exer~íCio das funções que com tanta dig
nidade, exerce. 

·Temos um Decreto-lei o n9 2.045, que ao entrar em vi
gência", revogou as disposições em contrário, tínhamos 
um Decreto-lei o n9 2.024, que durante aproximadamen
te, 48 diaS vigem. Hoje se debate da viabilidade de 
aprová-lo, n.a tramitacào regimental aqui no Congresso. 
A questão que se coloca é a seguinte: "Se o decreto-lei 

- editado vigora de pronto, se o decreto-lei editado, vigi, se 
o n9 2.024 está sendo votado, estará ele vigorando? E se 
ele estiver vigorando, o fará em duplicidade com o n"' 
2-.045'1 E a pergunt_a que lhe coloco é de natureza eminen~ 
temente prática--se ele está sendo votados, é porque ele 

- -está vigorandO, e se ele está vigorando em duplicidade, 
em confronto, e em distonia com o nl' 2.045, que solucão 
naverà de ser dádi ãos dissídios colt::tivos que tiveram a 
sua solução dada de 13 de julho atê essa data, e sobre os 
quais se aplicou o reajuste de 80%? Terão os trabalhado
res, nesse caso, com base na vigência do n9 2-.024, o direi
to de bater aos tribunais, e de ver reconh~cido um per
centuar de 20% de diferença, em seu favor, nos reajustes 
Salarias? Essa é a questão, cqm a reafirmação do apreço, 
da admiração, e muito mais do que_ isso, com o testemu
nho solidário de quem conhece, compreende sobretudo o 
c homenageia pela luta pacifica, intransigente, que tem 
(ejto muitas vezes nos bastídores, freqUentemente discre
ta~ sobretudo silenciosa, mas muito corajosa em defesa 
de um tratamento mais compatível, em favor dos que 
menos tem. 

Muito obrigado. 
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OSR. MURILLO MACtOO- Muito obrigado, Se
nador Carlos ChiareJli. 

Senador vamos começar a responder as últimas per· 
guntas. 

A respeito da portaria e da possibilidade de se acordar 
um aumento superior a 80%. 

A nossa assessoria jurídica, em parecer emitido, chega 
à conclusão de que o Decreto-lei n"' 2.045 é acima de 
tudo um Decreto-lei de .ordem econômica e não traba
lhista. E em função disso, baseado em que ele é explícito 
naquelas condições em que o aumento pode ser feitl?, ele 
ê explicitõ-a dizer que o aumento serâ de 80% e cita que 
só não poderá ser feito em 80% para menos, daqueles ca~ 
sos especiais, ela chega à conclusão de que esse aumento 
passa a ser piso e n1io teta. A partir desse parecer da nos
sa assessoria jurídica, nós no acordo, antc.s do dissidio, 
instruímos as nossas ddegacias no sentido de que proce
dessem de acordo com o parecer que só passassem a fa
zer o registro desse.'> acordos nas delegacias regionais à 
base de 80%. No entunto, como V. Ex• mesmo disse, com 
raro brilhantismo, especialista que ê no assunto, quem 
vai determinar exatamente aquilo que se deve fazer será, 
evidentemente, o Tribunal, para isso é que é competente 
e, após o dissídio, o Tribunal é que vaijulgar- e V. Ex~ 
já sabe que cm al_guns Estados alguns :tcordosjâ foram, 
inclusive, feitos acima desses 80% - que vai julgar se a 
interpretação de nossa assessoria jurídica é correU! o_u 
não é correta. E aí, então, firma-se-á possivelmente uma 
súmulu no Tribunal Superior. 

O SR. CARLOS CHlARELLl- Só quero fazer uma 
pergunta. Há uma portaria. uma interpretação ou é ape
nas uma orientação? 

O SR. MURILLO MACf:.DO- E uma orícntação. 
A segunda pergunta é a respeito do Decreto-lei n<.> 

2.024 e do Decreto-lei n9 2.045. Sr. Senador, sabe V. Ex~ 
que eu não sou homem de fugir à perguntas, mas conhe
ce também o meu modo de proceder, e quando um as
sunto desce, a uma minúcia jurídica, faz-se necessário, 
atê Pai que Í1ào tenho aquele conhecimento específico 
que tCm V. Ex•, que eu recorra â minha assessoriajurídi· 
ca. E como esse ê um assunto que merece, evidentemen~ 
te, estudos mais profundos, essa minha indaga.ção, que é 
.sua tambéril, já fo·i feita a essa assessoria juridica e estou 
esperando resposta. De maneira que, em função disso, 
infelizmente não posso opinar, porque a minh2 opinião 
pessoal não teria, evidentemente, nenhum valor e muito 
díficilmente se dissocia a opinião pessoal da opinião do 
Ministro. 

Suã prirÍleira pergunta, Sr. Senador, é a respeito se a 
politica salarial ê responsãvel pelo desemprego. Não, Sr. 
Senador, não ê responsável pelo desemprego. Todas as 
evidências empíricas qu'e nós temos no Ministério do traM 
balho mostram que a política salarial não foi responsável 
pelo desemprego. 

Sua segunda pergunta, Sr. Senador, é se essa política 
salarial foi responsável por um aumento de rotatividade. 
Gostaria de dizer a V. Exf que a rotatividade diminuiu 
depois da implantação da política salaríal. Agora, a bem 
da verdade, é preciso também que se diga que essa rotati
vidade, em diminuindo, cabe uma interpretação dúbia, 
porque se fez durante muito tempo, se praticou durante 
muito tempo uma rotatividade provocada pelo próprio 
trabalhador; numa hora em que o emprego era mais fácil 
de ser conseguido, a fim de se obter com a provocação 
sua despedida o recebimento do Fundo de Garantia. No 
momento em que o emprego passa a ser mais difícil, é 
evideOte que o trabalhador passa não provocar, de pron
to, como anteriormente, a sua despedida. E isso pode ter 
comprometido a rotatividade. No entanto, os dados são 
t.ão flagrantes da diminuicão da rotatividade que sou le
vado a acreditar, apesar desses argumentos em con~ 
trário, de_ que não aumentou a rotatividade, melhor di· 
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zendo, que a polítiCa--nãO c"auSou rotativídaçje, Ela p_ode, 
sim, Sr. Senador, ter causado exceções de rotatividade. 
Porque é uma polítiCi.íTcita para-<Yglobal não para casos 
especiais. Em determinados casos ela pode ter provoca
do a rotatividade, mas num estudo global da massa de 
trabalhadores nós não temos evidências ·que ·posSam nós 
mostrar que ela foi causadora dessa rotati_vid~d~ _ 

Fizemos os mais exaustivos levantamentos para COO).

provação, mas posso dizer a V, Ex' que em alguns ca;;os 
houve rotatividade, mas em alguns casos específicos: Sei, 
por exemplo, que em determinados casos de publici
tários, com o aumento salarial muito elevado, houve 
como que uma verdadeira bolsa, em que um publicitário 
ia para uma outra empresa de publicidade e vice~vers.a, 
numa rotatividade provocada e de comum acordo, inclu~ 
sive, com o próprio trabalhador. Sei também de alguma 
pequena empresa que, evidentemente, provocou rotativi
dade. Mas na_ massa salarial, na massa de assalariados, 
os números não nos indicam que essa rotatividade tenha 
sido signífic::~tiva, a tal pOnto que possamos debitar à 
política salarial o incr~mento da r9üHivldade. 

A terceira pergunta de V. Ex• se refere a polftica sala
rial foi causa da inf1ação. Também não, Sr. Senador. 
Nào foi causa da ihf1ação. Mas é importante, que se di~ 
ga, Sr. ScnadQr, que a lei salarial não foi feita para com
bater a inflaçã_o, mus foi feita pata c<n'lvivcr cOm a jn
flação. Elu não combate a inflação. Acho que um dos 
instrumentos de combate a infi<1ção é, evidentemente, a 
política salariaL Se se quer combater a inflação, um dos 
instrumentos pode ser a política salarial. Agora, ela não 
foi criada para combater a inflação. Agora, ela também 
não aumentou a inflação. E os dados nào_são, S_r_. Sena
dor, somente nossos. Tenho um relatório do Ban~o 

Mundial a nos demonstrar isso, que concorda com a 
nossa assertiva. 

Na quarta pergunta, Sr. Senador, V. Ex• me faz uma 
in,dagação da importância, da força, da innuência do 
Consdho Nacional de Política de Emprego. Diria a V. 
Ex~ que gostaria que ela tivesse mais_ importância, mais 
força c mais influência. Diria a V, Ex~ que o CQnselho 
Nacional de Política de Emprego deveria, dentro do con
texto daquilo que foi a minha própria exposição feita 
a_qui a V. Ex•. um órgão jnterministe_rial, mas nãO com 
representantes de Mini::i_tro. Que o Conselho NaciQUaLde. 
Politica de Emprego passasse a ser um Conselho de Mi~_ 
nistros para tratar, evidentemente, do empreo entre os 
vürios Ministérios, porque o emprego não se esgota no 
1\.-linistério do Trabalho, e n_ão se cria no MLnlstério do 
Trabalho tão-só -e ujüCUmentc. O Ministério do Traba
lho não investe; o Ministério do Trabalho doutrina. En
tão o Conselho N_u_çjonal __ @ Política de Emprego, no 
meu entender, tem que caminhar inexoravelmente para 
ser um Cons-elho, para se transformar num Conselho, re
presentado pelos próprios Ministros. 

Finalmente V. Ex~ pergunta a respeito da negociação 
coletiva, d.a negociação livre, se seria possível. levando
se em consideração aqUilo que é o·qüadro da nossa legis
lação trabalhista, leVaõdo ·cm -consideração o quadro 
a tua( do nosso sindicalismo, chamando_ ull!_a_ at_ençào es
pecial para a Lei de_ Gr_eve, eu diria o _que cu Já ttve opor
tunidade de dizer ao_E.rofessor e Senador Roberto Cam· 
pos: a negociação livre é- algó a s-er pCtSegiudo, ma~, evi
dentemente, não poderTamos _adotá-!a, até porque, mais 
do que os argumentos utilizados por V. Ex• em sua per
gunta, cu ajuntadã_Outro, mais do que um prejuízO-aado 
a uma determinada cl~iSsc seln poder de barganha~ mais 
do que o excessivo põdef de barganha que outras classCS 
teriam e que aprofundariam ainda mais o problema da 
nossa perversa pirâmide salarial, nós teríamos novamen
te, nobre Senador, como já tivemos, procurando fazer 
com que a lei atual fgSse burlad?-, _e .ao ~e aplicar a lei, 
voltaríamos novamente a um_ quadro, senão exatamente 
igual, mas pelo menos bastante parecido com aquele que 
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enfrentamos no começo do Governo João Figueiredo. 
Eran:t essas, Sr. Senador, as respost_as _que tinha para_ as 
suas perguntas, e o meu agradecimento pellhOfado pelas 
suas gentis palavras. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENIE (Juta_hy M_:;tg.ª-Thà~s)- Conce
do u palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR .. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Ministro, preli
minarmente, faço questão de felicitá-lo pela clareza de 
suas colocações na palestra que acaba de aqui proferir. 
Sr. Ministro, li sua conferência feita na Escola Superior 
de Guerra. Esse trab1;\!ho deve ser objeto .de reflexões, 
pela seriedad.e e densidade realista dos conceit9s emiti
dos, pelas propostas formuladas, como as das possíveis c 
imediatas respostas aos impasses, diremas e crise.-. que 
nos afligem. Achei que V. Ex~ prestou uma colaboração 
inestimável, pelo corajoso posicionamento que tomou, 
objctívídade, patriotismo de sua proposta no sentido de 
implantação de uma política anti~recessiva e geradora de 
empregos, capaz de promover a retomada de desenvolvi
mento autoMsustentado do Brasil. 

E li com atenção, Sr. Ministro, a sua Conferência, e 
gostei tanto -que, na semana passada, fiz aqui um pro
nunciamento onde teci consideraçõi~ a respeito dela, pe
dindo que fosse inserida no meu pronunciamento, para 
que ficasse nos Anais do Senado Federal a su_a palavra 
nu ESG. Co_ntinue a su_a obra, Sr. ~-finistro. 

-Dizia-se antigamente: ande para a frente, olhe para o 
alto, quem trabalha, algum dia, será reconhecido. Todos 
nós sabemos do seu trabalho à frente do Ministério do 
Trabalho, nesta hora t:m que o Brasil atravessa esses mo
mentos que todos nós sabemos, o Sr. não é homem de es
morecer, V. Ex~ é um homem que caminha para a frente 
e olha para o afta. Continue a sua obra. 

O SR. MURILLO MACt:DO- Sr. Senador, muito 
obrigado pelas suas palavras de incentivo. Eu gostaria de 
dizer a V. Ex~ que as suas palavras me sensibilizaram, e 
que continuarei lut:.mdo convencido, Sr. Senador, de que 
precisamos, acima de tudo, ter no Brasil de hoje, uma 
dose muito grande de compreensão, uma dose muito 
grande de tolerância; convencido, Sr. Senador, de que 
existem :tqueles, quem sabe, mUito intelectualizados, 
com excepcional formação, e que imaginam que existam 

- --duas cores, preto e bntnco. Quem sabe me falta esse nível 
intelectual que cu até gostaria de ter, mas quero ussegu
rar a V. Ex~ que tenho a sensibilidade para imaginar que, 
entre o preto e o bmnco, existe sempre uma outra colo" 
ração, porque nem tudo é preto ou branco, e a minha pa· 
lestra.visou, acima de tudo, mostrar que existem cami
nhos intermediários, complementares que podem fazer 
com que possamos resolver os nossos problcmas e ultra~ 
passar a nossa crise. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Ministro, tam
bém gostaria de dizer que ouvi com emoção o seu depoi
mento sobre a sua vida de homem que começou lutando, 
empregado num banço; ~ um 11Qmem da classç_ mé9!a 
como eu, e só posso aplaudi~lo em saber que um homem 
da classe m~dia que chegou onde V. Ex• chegou, é _um 
homem_ que Õão esmOrece, é, como diss.cmos no !':-Jordes
te, um homem que não tem medo_de careta. Quero, _n_esta 
hortJ, felicitar o President_e da nossa Comissão, eminente 
Senador Jutahy Magalhães, peta feliz oportunidade em 
convocar V. Ex• para vir aqui dar o seu depoimento com 
objetividade, clareza e coragem. Isso é de q!Je precisa
mos, de homens que tenham coragem de dizer o que pen
sam, o que sentem- e o que desejam. 

O SR. MURILLO MACEDO- Muito obrigado, Sr. 
Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy M:::galhães)- Conce
_do_a palavra a nobre Senadora I ris Célia. Presto a minha 
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homenagem a _v. Ex~ nessa primeira oportunidade que 
V. Ex~ comparece a esta Comissão erh substituição ao 
núbrf: COlega JOrge K a lume. 

A SR~ !RIS C~LIA - Sr. Ministro, Sr. Presiden_te, 
.;:~mo mãe, como .mulher, tenho uma preocupação ~uito 
profunda_com a nossa juventude, com a geração dos nos
sos-dias, sobrecarregada com os problemas que lhes ou
torgamo~. os problemas da fome, os problemas de 
doença, o problema da devastação, o problema de edu
cação, mas sobretudo nos aterroriza saber que, difícil~ 
mente, será para a geração de agora vencer esses proble
mas, sem que ela tenha ocupação, sem que ela tenha o 
trabalho, o emprego para o seu sustento. Mas essa preo
cupação trouxe uma tristeza profunda que me vai na ai· 
ma, e até se dissipou um tanto ouvindo V. Ex~. vendo a 
simplicidade-de V. Ex• com que nos apresentou o quadro 
da realidade brasileira, e a consciência que demonstrou 
ter da dimensão do problema com as sugestões que apre· 
sentou para as suas so!uçõCs. Sobretudo me falou c me 
calou profundamente na alma sentir a sua ligação tão 
grande do agora, do momento, do ~argo que ocupa com 
o seu passado. 

rvlenino pobre é issO mesmo: tem essa sensibilidade, 
tem esse respeito pelos outros, rem essa visão das coisas. 
e tem, sobretudo, esse poder, esse domínio de dizer a ver
dade tão real, tão crua, porque lhe dói na carne, porque 
lhe corre no sangue. 

Excelência, entre as sugestões apresentadas, uma me 
chamou a atenção muito fortemente, porque nela já esti
vemos envolvidas como educadores "a integração das 
instituições" __ Eu lhe pcrguntatia: em que dimensão se 
propõe essa sugestão, porque acabamos de sair de um 
comportamento, praticamente, cm termos de educação, 
quando a Lei n~' 5.692 voltou-se, no sentido de 2<.> Orau, 
para o ensino profissionalizante, por se pensar que iria 
resolver _o problema dos jovens com a formação paru o 
trabalho, Mas_es_sa relação não foi encontrada, na verda
de, no campo com a re.~osla à demanda do mt;:rcado de 
trabalho. E, é preciso que esse cuidado seja p~)~to, seja 
redimensionado, para que não assistamos mais o cspctÍI· 
culo da tristeza dos jovens em se qualificarem, em se 
conscicntizarem dos seus direitos, e se rcvoltarcril. cada 
vez mais~ por estarem rtrontos para um trahalhn, e nào 
terem essa oportunidade. Essa seria uma rccomendaçào 
dada à sensibilidade que temos pelo problema; e a outra 
também, a mesma questão do emprego relacionada Cl)nl 

a questão salário, que jâ foi brilhantemente colocada pe
los meus antecessores. 

Por longos unos, o Magistério se constituiu, e ainda 
vem se constituindo, num<l função, num cargo rlc subem· 
prego. Poderemos viver com este salário'? 
-Sr. Ministro, a sua exposição, me encantou e me dcs· 
pcrtou a esperança de novos dias. 

Muito obrigada. 

O SR. MURILO MAC!:.O_O_- Sr~ Senadora, eu 
agradeço, sensibilizado, as suas palavras, elas me recon
fortam, e quero--dizer a V. Ex• que, acima de tudo, elas 
são para mim como que um rectJrregar de baterias. Rece
bo essas recomendações de V. Ex• convencido de que, 

-realmente, muito podemõs fazer em termos de inte· 
gração de instituições, principalmente nesse campo pro· 
fissional. Concordo realmente com V. J:x•, que os nossos 
jovens de hoje estão, de uma certa forma, perplexos, essa 
juventude boa, nós sabemos, muito boa, que apc.<iar de 
tudo alguns teimam em dizer que ela não é tão boa. Eles 
estão realmente perplexos ante a modificação do quadw 
que e-:.;istia. Realmente no problema do ensino profissio
nal. nós temos muito ainda que caminhar e há que haver 
uma integração muito perfeita pela interface existente 
entre o MinistériO do Trabalho e o l\tinístério da EdU
cação, Hoje, só para adiantar para V. Ex~. eu gostariã- de
informar que a nossa maior preocupnç~o está cxata""ffierl~---
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te no treinamento especializado _da mào~dc-obra, e em 
termos de campo, nós cstmaos estruturando um organis
mo que será cxutamcntc a réplica para o campo daquilo 
que existe na indústria, que é o SENAI, e daquilo que 
existe para o comércio, que é o SENAC. Nós estamos 
implementando o SENA R. Nós temos_hoje no Brasfl o 
problema da maior gravidade em termos de campo. Só 
para dar exemplo a V. Ex~. uma das pesquisas elabon~
das pda Universidade de_Santa Maria, no Rio Grande 
do Sul, chegou-se à conclusão de que, no ano de I 977 ou 
1978, perdeu-se na colheita de trigo, só no Paraná, pela 
inadequaçiin daquch::s que trabalham as máquinas, 170 
milhões de th'tlnres. o.~ outro:-; números que temos tam
bém são muito rn:ocupantc.'>.-0S-ri0ssos tmtores no Bra
sil têm em médiu <1 metade t!a vida útil que deveria ter, 
também pel<~ inadequação do tratorista. -Ainda mais, 
gastam o dobro do combustível que deveriam gastar, 
também pela inadcquaçào do tratodsta. E pior ainda: sa
bemos que ainda tem gente lubrificando os nossos trata
res com água ao invés de com óleo. Então o Ministério 
do Trabalho está realmente empenhado cm fazer com 
que nós tenhamos, dentro do campo, uma instituição ao 
nível de SENA I e SENA C, para podermos melhorar a 
qualidLJde daquele que trabalha. Reconheço, evidente
mente, a implicação do emprego e do salário, já salienta
do aqui por todos os dignos Senadores, e pela Srf tam

bém. 
As suas recomendações terão de nOSsa parte o maior 

carinho, a maior atenção. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sr. Mi
nistro, eu gosto de aproveitar, sempre no adiantado da 
hora, porque eu chego sempre por último para fazer 
qualquer indUgaç~o. para ser bem sucinto, bem objetivo 
e bem direto nas perguntas. 

Faria apenas duas perguntas a V. Ex~: disse-nos V. Ex' 
na sua exposição Que precisamos gerar 1 ,5 milhão de em
pregos por ano - isso baseado em dados estatísticos
pergunto se também nós temos dados estatísticos para 
sabermos qual a oferta de empregos que temos anual
mente para aqueles que buscam o mercado de trabalho? 
Como complementação desta pergunta, faria outra inda
g:açJo: os jornais publicaram que o desemprego, em ju
lho, caiu em menos 70 mil desocupados, 0,8%. Este da
do, em comparação com o mês anterior, juiiho. Mà"s, se
pegarmos o mês de julho, de 1982, V. E:x' terá os seguín
tes dados: em 1982, o percentual de desemprego era de 
5,2%, no mês óe julho. Em 1983, o percentual de desem
prego é de 7%, no mês de julho. Haveria_alguma corre
lação entre a oferta anual de trabalho e o número de de
sempregados? 

A outra pergunta faria sucintamente a V. Ex' a respei
to do assunto abordado aqui. Mas eu queria fazer inda
gaçãO sobre um outro aspecto: sobre o Decreto-lei n~' 

2.045, que está para ser votado pelo" Congresso. Temos 
ouvido da parte de setores responsáveis pela economia 
do País que o 2.045 seria um- instrumento apropriàdo 
para evitar o desemprego no País- esta afirmação já ror 
feita por diversas vezes. Então, perguntaría a V. Ex~. se 
n:l ótica do Ministério do Trabalho, o 2.045 teria real
mente essa função de evitar o rriaior descrilprego no País, 
se viesse a ser aprovado pelo Congresso Nacional? 

O SR. MURILLO MACEDO -Sr. Senador, em ter
mos de desemprego, esse cálculo que fazemos, I ,5 mi
lhão de necessidades que temos de criação de novos em
pregos é baseado numa pesquísa da FIPE, da Universi
dade de São Paulo, que calcula que, com o crescimento 
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de um PIB de 6 a 7%, não tenho certeza absoluta, nós 
precisaríamos criar, em função da nossa população eco
nomicamente ativa, um milhão c meio de empregos. Ora, 
se nós não estamos num crescimento, ele é nulo, zero, é 
evidente que não estamos podendo oferecer a essajuven
tude que adentra o mercado de trabalho nenhum empre
go. Agora, com~ é evidente tam~ém que há um chamado 
desemprego friccionai, que é o trabalhador que sai de um 
emprego à procura de outro; muitos desses jovens que 
adentram no mercado encontram um emprego, mas eles 
estão evidentemente deslocando outros que saíram. Isso 
só a respeito ~a sua observação, a respeito do I ,5 milhão 
de empregos~ 

A respeito da oulra observação sobre as taxas percen
tuais de desemprego, digo que o percentual do desempre
go tem no Brasil uma história muito recente, porque foi 
em 1980, por indicação nossa, do Ministério do Traba~ 
lho, que o IBG E passou a fazer a pesquisa mensal de em
pregos. Até então nós não tínhamos, e todos o~ nossos 
dados eram baseados na RAJS, nos censos, nas PNADs 
qu~ide!l_temente. comportam aí DIEESE, que a gente 
possa imaginar. Então, o que observamos no ano de 
1980 é que, nos primeiros meses, havia sempre um de
semprego mais acentuado. E, nos últimos meses, uma di
minuição, com uma média durante os meses de maio a 

_-_-setembro. A mesma coisa se obscrYou em 1981, no que 
-diz respeito ao início do ano. O ano de 1980 terminou 

com um í_ndicc de 5,42% _de desemprego. Mas, quando o 
ano de 1981 começava, nós imaginávamos, evidentemen
te, um recrudescimento porque jâ havia acontecido a 
mesma coisa no ano anterior. Houve esse recrudescimen
to, só que foi mais acentuado~ Mas lembro a V. Ex_• que, 
em 1981, foi o ano em que hou~e como que uma desmo
bili:wçào do ABC paulista, com aquela diminuição acen~ 
tu ada de empregos na indús_tría automobilística, que dis
tor(.'CU então o resto de todos os meses, passando no 
meio do ano, _de abril até setembro, Ll alcançar uma mé
dia superior a 8%, e chegou em dezembro, quando devia 
baixar- baixou menos do que aquilo que devia acontew 
cer. Em 1982, nós começamos em níveis ainda mais ele
vados, visto que o começo jâ era elevado, o começo de 
1982 ainda foi mais acentuado porque recebia ainda o 
restante da crise de 1981. Aí nós tivemos índices_ que su
peraram a marca de 9% de desemprego. A partir de abril 
de 1982, ele baixa para 6,69% e vem até 4%. Mas nessa 
hora, teria havido uma metodologia diferenciada na 
apuração dos índices de desemprego. E essa metodolo
gia. evidentemente, compromete esses números que nós 
teritós. Então, direi a V. Exf o seguinte: nós não temos 
;J.inda ·uma série histórica, em termos estatísticos, capaz 
de ~eterininar com exatiQão aquilo que acontece normalM 
mente no mercado de trabalho. Mas tudo nos faz crer, 
pelos raciocínios que temos elaborado em função desse 
parco espaço de tempo, três anos e meio de estatísticas, 
apesar de todas as di"ficúldlldes_e modificações que tive
mos na nossa econo!Tlia, a tendência sempre é um au
mento mais acentuado de desemprego no começo do 
ano, uma estabilização durante o ano, e uma diminuição 
desse desemprego no final do ano. E isso pode ser razoa
velmente explicado, quando todos nós sabemos que, ao 
final do ano, todo mundo quer gúantir_o seu emprego, 
porque é a oportunidade que ele tem de receber o 149M 
salário, é a oportunidade que ele tem de receber as suas 
férj;is, muita-s vezes Clas são dadas no fi-m de ano, e mais 
do que isso é a oportunidade das féria.s escolares, qui:indo 
então, no começo do ano, com as férias escolares, ostra
balhadores tém a oportunidade de sair do emprego, fazer 

-a·s SUas férias e procurar um novo emprego. O que signi-
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fica que o emprego friccionai aumenta no começo do 
ano. É uma evidência que a gente está procurando tirar. 
Mas, com essas explicações, eu imagino então ter podido 
responder às su:.1s perguntas a respeito do desemprego. 

A outra pergunta que V. Ex~ me faz é a respeito do 
2.045, se o 2.045 criaria novos empregos? 

Sr. Senador Jutahy Magalhães, eu sempre fiz a seguin~ 
te afirmativa: se devemos desindex:ar a nossa economia, 
não se pode pensar em dcsindexar somente salários, por
que seria extraordinariamente perverso. Se para comba
ter a inflação precisamos desindcxar a nossa economia, 
caminhar para uma economia absolutamente livre, nós 
temos que procurar desindexar toda a economia. O 
2.045, como lei económica, que nós entendemos, e que 
foi, vamos dizer, aquela que foi a minha resposta ao ilus
tre Senador Carlos Chiarelli, est<i inserida dentro de um 
contexto de política ec-onômica antiinflacionâria. Inseri
da que está num contexto de polftica econõmica antiin
nacionária ela procurá a desindexaçào global da econo
mia. Ela desindexa salários, ela passa a desindexar alu
gueres na mesma proporção, os aumentos de aluguéis 
passam a ser de 80%, e correlatamente, paralelamente, 
nós passamos a ter a desindexação dos preços indus
triais, cujos uumentos não podem ser superiores a 80% 
também do INPC, controlados pelo CIP, c estamos com 
os nossos pagamentos de mensalidades do BNH, transfe
ridos de correção monetária para tNPC e com pagamen
to somente de 80%.Jmagino eu, que as medidas todas se 
encaminhem par<l uma desindexação global, porque jun
to com isso, temos também a retirada de váríos subsí
dios, o que nos faz antever um direcionamento da nossa 
economia, no sentido de torná-la absolutamente livre. 
O ri, e~se é.o combate à in-f1aCão. Se o combate à inflação 
significa o resultado positivo que todos nós esperamos, o 
combate à inflação, a diminuição da inflação poderá 
tranqUilamente significar a geração de mais empregos. 

Era essa a minha resposta a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nobre 
Ministro, quero agradecer a V. Ex' por ter comparecido 
perante a esta Comissão, e não precisaria renovar aqui as 
expressões emitidas pelos Senadores, que com V. Ex• de
bateram. Mas, gostaria apenas de ressaltar a honestidade 
com que V. Ex' abordou os assuntos aqui tratados. E 
quero informar a V. Ex~ que, certamente, por questões 
circunstanciais, V. Ex' só teve oportunidade de debater 
hoje com os componentes do PDS. Não tivemos a opor
tunidade de ouvir os representantes da Oposição. 

Mas, V. Ex~ também escutou críticas feitas pelo pr6~ 
prto PDS, dentro daquela sistemática parlamentar do 
diálogo, que nós, nem sempre, temos que aprovar todas 
as medidas que por aqui são encaminhadas. Mas, gosta
ria de_ ressaltar um aspecto, que foi aqui abordado pelo 
Senador Carlos Chiarelli. Nós, homens públicos, e os re
presentantes do Executivo, principalmente, têm obri
gação de sempre responder às denúncias que são feitas. 

E, V. Ex' deu o exemplo neste caso do concurso, quan
do houve a denú_11_çia e V. Ex~ mandou que ela fosse apu
rada. Porque ao denunciante cabe o ónus da prova. Mas 
o denunciante tem que ter a oportunidade de comprovar 
aquilo que denunciou. E o homem público tem a necessi
dade e a obrigação de se _defender e mostrar, perante a 
opinião pública, que a denúncia é falsa. 

E, V. Ex~ de!J esse exemplo que deveria ser seguido 
sempre. 

Por isso, quero aproveitar esta hora para agradecer o 
comparecimento de V. Ex', e também transmitir aqui os 
~eus parabéns a V. Ex• por também esta atitude. 

Está encerrada a reunião. 
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1- ATA DA 197• SESSÃO, 
EM 7 DE NOVEMBRO DE 1983 

LI- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. 1"'· 
Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à revisão do Sena
do autógrafos dos seguintes proje
tos: 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
247/83 (n'i' 842f75, na Casa de ori
gem), que altera dispositivos- da Lei 
n~' 4.726, de !3 de julho de 1965, 
que dispõe sobre os serviços do re
gistro do comércio e atividades 
afins, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 

248/83 (n'i' 890(75, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo ao 
art. 142 da Lei n"' 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 - Lei Orgânica da 

·SUMÁRIO 
Previdência Social. definindo como 
débito perante a Previdência Social 
somente a dívida conseqüente de 
procedimento administrativo ulti
mado, e depois de devidamente ins
crita. 

-Projeto de Le{dã Câmara nY 
249/83 (n' 1.743(76, na Casa de 
origem), que altera o art. 8~" da Lei 
nl' 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que cria o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS, e 
dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 

250/83 (n' 1.833/76, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. t 16 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n~" 5.452, de 1~> de maio 
de 1943, dispond_o sobre a proi
bição de fixar valOres diferentes do 
sa!áriõ míriimo em um mesmo Es
tado, a partir de 1976. 

-Projeto de Lei da Câmara n~> 
25lf83 (n~" !5/83, na Casa de ori-

gem ), que ex c! ui o Município de 
Canoas da relação dos municípios 
declarados de segurança nacional. 

1.2.2 -Parecer encaminhado 
Mesa 

1.2.3 - Requerimento 
- NY 827/83, de autoria do Sr. 

Senador Nilo Coelho, solicitando 
licença para tratamento de saúde, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias. 
Aprovado. 

1.2.4- Telex 

-Do Sr. Senador Dinarte Ma
riz, que se ausentará do País. 

1.2.5 -Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n~> 

283/83, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera dispo
sitivo da Lei n~" 6.592, de 17 de no
veinbro de 1978, para o fim de per
lnitir'a acumulação da penSão espe-

SEÇÃO II 

TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 1983 

Ata da 197~ Sessão, 
em 7 de novembro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47~ Legislatura 

Presidência dos. Srs. Moacyr Da/la 
e Milton Cabral 

ÀS 14 HORAS E 30 MiNUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

-Mário Maia- Fábio Lucena- Odacir Soares
Aloysio Chaves -Gabriel Hermes - Hélio Gueiros -
Alexandre Costa - José Sarney - Alberto Silva -
He!vídio Nunes - Almir Pinto - José Lins - Virgílio 
Távora - Carlos Alberto- Martins Filho-- Humber
to Lucena - Aderbal Jurema - Marco Maciel - Lou
rival Baptista - Passos Pôrto - Lomanto Júnior -
Joào Calmon - José Ignácio Ferreira- Moacyr Dalla 
- Nelson Carneiro -Itamar Franco- Murilo Badaró 
-Benedito Ferreira- José Fragelli- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadáres, 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

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

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 
Do Sr. l~>~SecretáriO da Câmilra dos Deputados, enca~ 

minhando à revisão do Senado aut6grafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 247, DE 1983 
(n~> 842/75, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Lei n~" 4. 726, de 13 de julho 
de 1965, que udispõe sobre os serviços do registro do 
comércio e atividades afins, e dá. outras providên~ 
cias". 

O Congresso r\iaciOrlal decreta: 
Art. I~> A Lei n11 4.726, de 13 de julho de 1965, que 

dispõe sobre os serviçoS do registro do comércio e ativi
dades afins, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
1- fica suprimido o art._3l; 
II -o art. 38 passa a vigorar acrescido de um parâ

grafo, numerado como§ 2Y, transformado seu parágrafo 
único em§ l~>, na forma que se segue: 

"Art. 3_8, ......... ~·-· •.••............••. 
§ (I' ••.. ·~-· .• ·····~········ ............ . 
§ 29_ A prova das exigências constantes dos inci

sos III e IV deste artigo será feita mediante decla-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO fEDERAL 

AlMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

dai nela prevista com pensão previ
denciâria. 

1.2.6 - Requerimento 

- N9 828/83, de autoria do Se
nador Henrique Santillo, solicitan
do informações ao Poder Executi
vo relativas ao Projeto de Lei do 
Se-nado n~' 2_23/83, Deferido. 

1.2.7- Discurs()s do Expediente 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Projeto de decreto legislativo 
que seria apresentado por S. Ex~. 
na Comissão Místa incumbida de 
apreciar os Decretos-leis n9s 2.064 e 
2.065/83. Conside:rações sobre a 
terceira carta de intenções firmada 
pelo Brasil com FMI. Solicitando 
da Presídência da Casa providência 
para a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei do Senado nY 
84/82, de sua autoria, que submete 
à aprovação do Senado Federal os 
contratos visando a obtenção de 
empréstimos internacionais. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA - Apelo em faVor da eco
nomia algodoeira -do Nordeste. So
licitação à Direção do Banco do 
Brasil a propósito de débltos con
traídos por agricultores nordesti
nos. 

SENADOR NELSONC:ARNEI
RO, como Líder- Posição do Par
tido Trabalhista Brasileiro com re
lação dO Decreto-lei nY 2.065/83, a 
propósito de críticas fórinllladas na 
presente sessão pelo Senador_ Ita
mar Franco sobre o assunto. 

SENADOR ADERBAL JURE
MA - 158Y aniversário de fun
dação do Diário de Pernambuco. 

SENADOR MURILO BADA
RO- 9Q'i' aniversário do advogado 
Sobral Pinto. 

I .2.8 - A viso do Ministro de Es
tado das Relações Exteriores 

- N~> 605-.2T (B46), refe~ente ao 
comparecimento de S. Ex• ao Ple
nário do Senado Federal, no próxi
mo dia !0, quinta-feira, às 15 ho
ras, para prestar informações sobre 
os rumos da política externa brasi
leira na América Latina. 

1.2.9 - Leitura de Projeto 

-Projeto de lei do Senado n~' 

284/83, de autoria dq Sr. Senador 
Carlos Chiarelli, que introduz alte
rações na Lei n~' 6.5 15, de 26 de de
zembro de 1977, que regula os ca
sos de dissolução da sociedade con
jugal e d_o casamento, §eus efeitos e 
respectivos processos, para--dispor 
sobre a guarda dos filhos e dá ou
tras pr9vidências. 

l.3 -'ORDEM DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 
159/83 (n' 1.722/83,. na Casa de 
origem), que dispõe sobre as medi
das de proteção, amparo e fomento 
às atividades econômicas e às_víti
mas das enchentes nos Estados do 
Rio_Grande do Sul_. Paraná e Santa 
Catarina._ (Em regime de urgênda.) 
Aprovado. Â sanção. 

-Projeto de .Lei do Senado n~' 

129/83, de autoria do Senador 
Gastão MUller, que obriga os pas
sageiros e tripulantes de embar
cações a usar colete salva-vidas ... 
durante as travessias nuviais ou la
custres. Aprovado em primeiro tur
no, após usarem da palavra os Srs. 
Virgílio Távora e Gastão MUller. 
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-Projeto de Lei da Câmara n"' 
1/81 (n"' 865fl_9, na Casa de ori
gem), que assegura matilcula, nas 
escolas de qualquer nível, aos servi
dores que especifica. Votação adia
da por valta de quorum. 

- Projeto -de Lei da Câmara n"' 
131/81 (n? 3.193J80, na Casa de 
origem), que modifica a redaçào do 
art. 42 e do inciso XXIX do a;_t. 89 
da Lei nY 5.108, de 2_l de s~tembro 
de t966 - Código Nacional de 
Transito. Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 

103/82 (n~' 137/79, na Casa de ori
gem), gue altera o art. 2~' da Lei n~' 

6.168, de 9 de dezembro de _1974, 
que criou o Fundo de Apoio ao_ 
Desenvolvimento Social_:- FAS, e 
o art. 311 do Decreto-lei nl' 594, de 
27 de maio de 1969, que instituiu a 
Loteria Esportiva ~ec!eral. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~'. 

120/81- Complementar, de auto
ria do Senador Cunha Lima, que 
acresce.nta dispositivo à Lei Com-
plementar n~' 26, de 11 de setembro 
de 1975, que unificou o PIS
PASEP. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

103/81, de autoria do Senador 
Franco Montoro, que assegura ao 
empregado substituto salário iguat 
ao do substituído. (Apreciação pre
liminar da juridicidade.) Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do- Senado n9 
280/80, de autoria do Senado_rJt<i
mar Franco, determinando que a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
opine sobre ~-escolha de magistra
dos que devam integrar Tribunais 
com jurisdição em todo o território 

ração escrita da. parte interessada, sob as penas da 
lei." --

III- O inciso III do art. 40 passa a vigorar com a se
guinte redaçào: 

"Art. 40. 

III- A prova de quitação de impostos, taxas e 
contribuições no registro do comércio só será exigí
vel nos casos de redução de capital e extinção das 
sociedades, obs~rvado o disposto no art. 41 desta 
lei." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4. 726. DE 13 DE JULHO DE 1965 

Dispõe sobre os sen:iços do registro do comércio e 
atividades afins, e dá outras providências. 

CAPITULO IV 

Das Juntas Comerciais 

SEÇÃQ II 
Da Organização, e Funcionamento 

Are. Jf. As Procuradorias Regionais das juntas se
rão compostas de um _ou mais procuradores, nomeados 
pefo Governador do Estado ou Território respectivo e 
chefiados pelo Procurador que for designado pelo mes
mo Governador, por ocasião da nomeação dos vogais e 
supfentes da Junta. 

......... -.. ·- ....... -· ...... ·-· .... __ .-._~ ~. 

CAPITULO V 

Do Registro do Comércio 

Art. 37. _ O Registro do Comércio compreende: 
..... ' ' ..... ._ ..... ~ .............. : ...... ·-· -'-'----;---. 

11 -O arquivamento: 
1 <:> do contrato antenupcial do comerciante e do títu

lo dos bens icomunicâveis de seu cônjuge e ainda dos 
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nacional. (AprecJaçào preliminar 
da constituci_onalidade.) Votação 
adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APóS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR MUR!LO BADAM 
RO- Homenagem de pesar peJO 
falecimento do Sr. Antônio de CasM 
tro Silva, exMPrefcito da cidade de 
Santa Luzia-MG._ 

1.5 .,- DESfGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

SENADOR MARIO MAIA 
Dia Nacional da Saúde. Críticas à 
política de colonização adotada 
pelo INCRA no Estado do Acre. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Projeto de lei a ser enviado 
ao Congresso Nacional pelo Se
nhor Presidente da República; alte
rando e suprimindo disp0sitivá5 -da
Lei de Segurança Nacional. 

SENADOR LOVRIVAL BAP
TISTA- Correspondência recebi
da da Presidente da FUNABEM, 
esclarecendo a posição daquela insM 
tituição diante do. "Projeto Dom 
Bosco", apresentado pela CPI do 
Menor, como uma das alternativas 
para o atendimento das necessida
des básicas dos menores carentes 
do Brasil. 

2 - DISCURSOS PROFERI
DOS EM SESSO ES ANTERIO
RES 

Do Sr. Pedro Simon, pronuncia
do na sessão de 3-l0-83. 

Do Sr. Murilo Badaró, pronun
ciado na sessão de 27-I0-83. 

Do Sr. Carlos Alberto, pronun
- ciado na sessão de 4-11-83. 

SENADOR GUILHERME 
PALMEIRA - Preocupações de· 
S. Ex• com relação ao encontro de 
soluções para os problemas que 
anigem o desenvolvimento sócio
econômico da Nação. Defesa da 
<!dação do sistema parlamentar de 
governo. 

SENADOR JAISON BARRE
TO --Apelo ao Sr. Ministro da 
Agricultura em favor de providên
cias que assegure aos ·criadores de 
suínos de Santa Catarina O forneci
mento de milho no período com
preendido entre outubro do correnM_ 
te ano e março de ~-~84, a preços 
preestabelecidos. 

3- PORTARIA DO SR. 
DIRETOR-GERAL 

NY 49, de_ 1983 

- 4- MESA D!RETORA 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - lO~> aniversário da criação 
da LABRE. 

SENADOR GAST.JOMULLER 
- Artigo publicado no jornal Fo
lha de S. Paulo, sob o títulQ "Ve
re:!dor Forte, Município Autôno
mo", de autofia do Sr. ChoPi!1 Ta
vares de Lima, Secretário do_- Inte
rior do Estado de São Paulo. 

5- LIDERES E VfCE
LlDERES DE PARTIDOS 

6-COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES 

títulos de aquisição, pelo comerciante, de bCns que nãO 
possam ser obrigados por dív-idas; 

2<~ dos atas constitutivos das sociedades comerciais 
nacionais, suas prorrogações e demais documentos das 
sociedades comerciais estrangeiras, que funcionam no 
Brasil por meio de filíal, sucursaJ ou agênCia; 

39 dos atos constitutivos das sociedades anôninas e 
em comandita por ações, nacionais ou estrangeiraS; 

4" das atas de assembléias gerais ordinárias --e- Cx
traordinãrias e outros documentOS relativos à sociedades 
anónimas e às em comandita por ações, inclusive os refe
rentes à sua liquidação; 

59 dos documentos relativos à constituição das socie
dades cooperativas, às alterações dos seus estatutos e à 
sua dissolução; 

69 dos documentos concernentes à constituiçãõ das 
sociedades mútuas, às alterações dos_ seus estatutos e à 
sua dissolução; 

7Y dos a tos concernentes à transformãção, à iii corpo
ração e à fusão das sociedades cõrilerciais; 

89 dos atas extra judiciais ou decisões judfcíáfs de li
quidação das sociedades comerciais. 

III- O registro: 
19 da nomeação de admfnistradoreS de armazéns ge

rais, quando não forem os próprios empresários, de seus 
fiéis e outros prepostos; 

. 29 dos títulos de habilitação comerciai dos nlenores e 
outros atas a eles relativos; 

39 dos atas de nomeação de liquidantes de socieda-
des comerciais; -

49 dos instrumentos de mandato e sua revogação; 
59 das cartas patentes e cartas de autorização conce-

didas a soci.edades nacionajs e estrangeiras; - · 
69 das declarações de firmas individUais; 
79 de nomes comerciais das sociedades mercantis, ex

ceto das sociedades anónimas. 

IV- A anotaÇão, no registro de firmas individuais e 
nomes comerciais, __ das al!erações respectivas. 

VI ~O cancelamento do registro: 
li' das firmas individuais; 
21' dos nomes comerciais das sociedades mercantis, 

~~ceto anônimas, em virtude de liquidação. 

VII- O arquivamento ou o registro de quaisquer ou
tro-S atOS- Ou- do_cumentos determinados por disposição 
expressa de lei, O-ti (ille possam interessar ao comerciante 
com firma reglsfrãda ou às sociedades comerciais. 

Art. 38. Não Podem ser arquivados: 

III -Os documentos de constituição ou alteração de 
s-oCTédades comerciais de qualquer eSpécie ou modalida
de em que figure como s_ócio, diretor ou gerente, pessoa 
que esteja processada ou tenha sido definitivamente con~ 
denuda pela prática de crime cuja pena vede, ainda que 
de modo temporário, o acesso a funções ou cargos públi
cas, ou por crime de prevaricação, falência cuposa ou 
fraudulenta, peita ou suborno, peculato, ou ainda, por 
crime contra a propriedade, a economia popular ou a fé 
pública. 

- IV- As declarações ~e firm.as mercantis indivía.uais 
relativas a pessoa que esteja sendo processada ou tenha 
sióõ-0Cfi'iiitívairú~i1te condenada nos tefmos do número 
an_te:rior . 

Art. 40. Instruirão obrigatoriamente o pedido de ar
qulvàinento dos a tOS ou-documentos referidos na presen
te Lei: 

III- A prova de quitação de impostos, taxas e contri
buições, nOS casos e !la forma que as leis Próprias a exigi
rem. 
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Art.- 41. Se para o registro ou arquivamento for exi
gid<l prova de pagamento de algum imposto, o mesmo 
comprovante servirá para outro arquivamento ou regis
tro posterior, desde que requerido dentro do mesmo 
exercício fiscal. 

Art. 46. No caso de inobservância das formalidades 
legais pelos interessados, a Junta Comercial sustarão ar
quivamento, registro ou ou.tro ato relativo aos documen
tos que lhe forem submetidos, formulando as exigências 
cabíveis com o prazo de 30 (trinta) dias para seu cumpri
mento, para os efeitos do art. 39, caput. 

Parágrafo único. Os documentos a que se referem os 
n"s fi, III, IV, VI e VII do art. 37, que, no prazo mâximo 
de 30 (trinta) dias da data de sua apresentação, deixarem 
de ser objeto de deliberação das Juntas Comerciais, ter
se-ào como registrados e arquivados, anotados, median
te provocação dos Interessados. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Eco
nomia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 248, DE 1983 
(n~' 890/75, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 142 da Lei n>' 3.807, 
de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdên
cia Social, definido como débito perante a Previdên
cia Social somente a dívida conseqüente de procedi~ 
menta administrativo ultimado, c depois de devida~ 
mente inscrita. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O art. 142 da Lei nY 3.807, de 26 de agosto de 
1960 ~ !,.ci Orgânica da Pre_vidência Social, passa a viger 
acrescido do parágrafo seguinte: 

"Art. 142 

§ 5'~ Considera-se débito para com a Previdên
da Social- impeditivo do fornecimento do Certifi
cado de Quitação (CQ)- somente o definitivamen
te julgado na órbita administrativa, e depois de re
gistrado como dívida inscrita." 

Art. 2" Esta lef entra Cl11 ":igor na data de sua imbli-
caçhÕ. 

Art. _31' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLÁi:;.Jo CITADA 

LEI N° 3.807. DE 26 DE AGOSTO DE f960 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência So
cial. 

.............. -.... '-...... .- .-~ ............. ~.-. ~ .... "'·"' 

TITULO VH! 

_ Disposicões Gerais e Transitórias 

Art: 141. A Previdência Social fornecerá os seguin
tes documentos: 

_I -à~ ~mpresas vinc!Jl~das: 

c) "Certificado de Quitação", que constitui condição 
partcque o contribuinte possa praticar determinados 
atos, enumerados neste artigo, cõm a validade de 30 
(trinta) dias, a contar da data de sua emissão. 

§ 3~ O "Certificado de Qui fação" (CQ), que será ar~ 
quivado e resgistrado pelo serventuário públíco pela or
dem de lavratura dos instrumentos públicos ou de trans· 
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crição dos instrumentos particulares, para os quais foi 
emitido, será exigido obrigatoriamente das empresas vin~ 
culadas: 

a) para a alienação ou promessa de alienação, one
ração ou_ disposição de bens imóveis; 

b) para a alienação ou promessa de alienação, one~ 
ração ou disposição de bens móveis incorporáveis ao 
Ativo Imobilizado; 

c) para a cessão_c;. transferência ou para a apromessa 
de cessão e transferência de direitos; 

d) para o pagamento de haveres nas liquidações edis
soluções de sociedade e para a expedição de cartas de ãd
judicação ou arremat_ação d!! bens, salvo quando expedi
dus em favor da Fazenda PfibJiCã.-- federal, estadual ou 
municipal e em processos trabalhistas, inclusive de a~i~ 
dentes do _trabalho, 

§ 4"' Será também exigido "Certificado de -QUitaç,:ãü"" 
(CQ) para a primeira operaçã"o a ser realizada com pré
dio ou unidade imobiliária após sua construção, seja de 
promessa de venda, de compra e venda, de cessão e 
transferência ou de promessa e cessão de direitos aquisi
tivos. 

Art. 142. Os atas praticados e õs insfrume-rttós assi
nados ou lavrados com inobservância do estipulado no 
artigo 141 são considerados _ny_ios de pleno direito, para 
todos os efeitos, assím como Os respectivos registras 
públicos a que estiverem sujeitos. 

§ 19 A previdência social poderá intetvfr noS instru
mentos nos quais é exigido o "Certificado de Quitação" 
para dar quitação de dívida do contribuinte ou autori
zação para a sua lavratura, independente da liquidação 
da dívida, desde que fique assegurado o seu pagamento 
com o ofe"recimerito de garantia suficiente, a ser fixada 
em regulamento, quando o mesmo seja parcelado. 

§ 29 Os servidores serventuários da justiça, autorida
de e órgãos que "infringirem o artigo 141 desta lei Incorre
rão em multa correspondente a um salário mínimo de 
maior v.alor vigente no País, imposta e cobrada pela pre
vidência social, sem prejUízo da responsabílidade que, no 
caso, couber. 

§ 39 As empresas, enquanto estiverem em débito, 
não garantido, por falta de recolhimento das contri~ 
buições devidas à previdência social, não poderão: 

a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas; 
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios 

cotístas, bem comQ a seus diretores e demais membros de 
órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. 

§ 49 A desobediêridã-ao dispoSto rlo·§-3"' Sujéiiãiâ o 
responsável de montante igual a 50%-(cinqüen:tã por cen
to) das quantias que houver pago indevidamente, impos
ta e cobrada nos_ termos dos artigos 83 e 84. 

..... r·i;. Co~;;s~-ã;; ·de~ L~~i;t~~à~. So~i~i~~ ·d; "Fi~ 
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 249, DE 1983 
(n9 1.743/76, na Casa de origem) 

Altera o art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que .. cria o Fundo de Garaiitia-aoTempo de 
Serviço- FGTS, e dá outras providênCias". 

O CongressQ Nacional decreta: 

Art. 1"' O art._8,. da Lei n"' 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de S~r
viço- FGTS, fica acrescido da seguinte _alínea fedo se
guinte incis_o lV: ----

"Art. 89 

• ·-· ._-•• -. ·---~.~--· ~.:-- ·-:·. ~- ~---~· ----~ -= 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

[V - na hipótese da alínea r, a conta poderá ser 
utilizada pelo empregado, mediante autorização do 
Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, 
em saques mensais correspondentes à diferença en
tre amo1io-doença e o valor do salário percebido 
pelo empregado quando em atívidade, durante o 
período da hospitalização." 

Art. 2~" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.107, 
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Senlço, e 
dá outras providências. 

Art. 8"' O empregado poderá utilizar a conta vincula
--: da. rias segui~tcs" condições. conforme se-diSpuser em re

gul:.lmento: 

11- No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa 
causa. ou pela empresa, 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 dQ Trabalho e Pre-

-' vidência Social (MTPS) nas seguintes situações, devida
mente comprovadas: 

a) aplicação do capital em ati vida de comercial, indus
trial ou agro pecuária, em que se haja estabelecido indivi~ 
dualmente ou em sociedade: 

b) aquisição de moradia própria nos termos do art. 10 
desta lei:_ 

c)-necessidade grtlve e premente pessoal ou familiar; 
d) aquisição de equipamento destinado a atividade de 

natureza autônoma; 
_e) pormotivo de casamento do empregado do sexo fe

minino. 
III- durante a vigência do contrato de trabalho, a 

conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hi
póteses previstas nas letras b e c do item II deste artigo, 

••••••••• - •••• .:_. ·- •• ~ "-+ ._,;.-•• -. ·-. ·-~. ,_ •••• 

( Ãs Cvmissõlis de Legi.slacà; Social e de Fi~ 
nancas.) · -

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 250, DE 1983 
(n9 1.833/76, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 116 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Oecreto~lei n"' 
5.452, de 19 de maio de 1943, dispondo sobre a proi
bição de fixar valores diferentes do salário mínimo em 

_um mesmo Estado, a partir de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. \9 Actescente-~e ao art. 116 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 

5.452, de ]9 de maio de 1943, o seguinte.§ 3"': 

"Art. I 16. 

* 3~' Ãté que sej~ alcailçado u~ ~alar uniforme 
para todo o território nacional, fica proibida a fi. 
xUçãà de saláriOs mínimos d_iferentes em um mesmo 
fitaào." 

A;L 2~> .A no i-ma constante cÍo art. 1·,. desta lei deverá 
ser aplicada a partir da próxima fixação de níveis de sa
lário mínimo para toôo o País. 

Novembro de 1983 

Art. 39 Esta lei entra em '{igor na data de sua_ publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS ~[EIS DO TRABALHO, 
aprovadt1 pelo Decreto-lei n~' 5.452, de I Q de maio de 
1943. 

TITULO II 

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO lll 

Do Salârio Mínimo 

SEÇÃO V 

Da Fixação do Salário Mínimo 

Art. 116. O decreto fixando o salârio mínimo, de
corridos 60 dias de sua publicação no Diário Oficiaf, 
obrigará a todos que utilizem o trabalho de outroS me
diante remu_n~ração. 

f}~' b salário mínimo, uma vez fixado, vigorará 
pelo prazo de três anos, podendo ser modificado ou con
firmado por novo período de trêS 8nõs. e aSsim seguid<l· 
mente, por decisão do _Departamento Nacional de Sa
lário, aprovada pelo Ministro do Trabalho. 

§ 29 Excepcionalmente, poderá _o salário mínimo ser 
modificado, antes de decorridos três anos de sua vigên
cia, sempre <iue o Departamento Nacional do Salário re
conhecer que fatores de ordem económica tenham alte
rtldo de_ maneira profunda a situação económica e finan
ceira da região ou sub-região interessada. 

DECRETO No 75.679, De 29 DE ABRIL DE 1975 

Fixa novos níveis de saláriO mínimo para· tõdO o 
território nacional. 

(ÀS CO/uissões- de Legi.slaçào Social e de Econo
mia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 251, flE 1983 
(n9 15/83, na Casa de origem) 

Exclui o Município de Canoas da relação dos mu
nicípios declarados áreas de segurança nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !9 Fica excluído o Municipio de Canoas-, no 
-Rio Grande do Sul, da relação dos municípios declara-
--dos de interesse da segurança nacional, conforme inciSo 
Vil do art. I~' da Lei n~' 5.449, de 4 de junho de 1968. 
~-f 1"' A eléição para Prereito e~Vice-Prefeito do Mu
rtfcí~io ôe CanOas será fixada pela Justiça "Eléitoral,- de-n
tro de 60 (sessenta) dias da publicação desta lei. 

~ 2-9- Os eleitos tomarão posse imediatamente após 
-a diplomação e seus mandatos findarão em 3 I de: de
zembro de 1988. 

ArL 29 Esta lei entra em Vigor na data de sua publi
.caçào. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário . 
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LEGISLA('ÀO CITADA 

LEI N~> 5.449, 
DE 4 DE JUNHO DE 1968 

D'!!clara de interesse da Segurança Nacional, nOs 
termos do art. 16, § 1~>, alínea ''b", da Constituição, 
os municípios que especifica, e dá outras providências. 

O Presidente da República 

Art. (9 São_ declarados de interesse da segurança 
nacional, para os efeitos do disposto no art. 16, § 1<?, alí
nea b. d<t Constituição, os Seguintes Municfpiõs: 

- no Estado do Acre:- os de Brasiléia; CrUzeiro do 
Sul: Feijó; Sena Madureira e-Xapuri: 
If- no Estado do Amazonas:- os_ de Atalaia do 

Nort~ Barcelos; Benjamin CoilStant: Ilha Grinde; lPi-
xuna: Japurá; Santo Antõníõ do lçâ; São Paulo de Oli
vença e Uaupé.c;; 

III- no Estado da Bahia:- os de Paulo Afonso e 
São Francisco do Conde; 

IV- no Estado de Mato Grosso_:- os de Amambai~ 
Antônio João: Bela Vista: Cáceres: Caracol; Corumbá; 
lguatemi; Mato Grosso; Ponta-Porã e Porto Murtinho: 
V- no Estado do Pará:- os de Almeirim; Óbidos e 

Oriximiná: 
VI - no Estado do Paraná: -os de Barracão; Capa

nema: Foz do Iguaçu; Guaíra; Medianeira;-- Marechal 
Cândido Rondon; Pérola D'OCste; Planalto; Santo An
tônio do Sudoeste e São Miguel do lguaçu; 

VII- no Estado do Rio Grande do Sul:- os de Ale
crim: Bagé; Crissiumill: Dom Pedrito; Erva!, Horizonti
na~ Itaqui: Jaguarão~ Porto Lucena; Porto Xavier; Qua
raí: Rio Grande; Santa Vitória do Palmar; Santana do 
Livramento; São Borja; São Nicolau: Tenente Portela; 
Três Passos; Tucunduva: Tuparendi; Uruguaiiina; Ca
noas: Tramandaí e Osório. 

(Às Comf_çsões de ConstituiÇão e Justiça, de Segu
rança Nacional e di! Munidpios.) 

PARECER 

PARECER No 991, de 1983 
(Da Comissão de Redacão) 

Redação do vencido para o segundo turno regimen
tal do Projeto de Lei do Senado nl' 198, de 1979. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação do vencido para o se
gundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n~> 
198, de 1979, que disciplina o exercício da profissão de 
detetive particular. 

Sala das Comissões, 7 de nOvembro de 1983. - Lo
manto Júnior, Presidente- Saldanha D~rzi, Relator- -
Alberto Silva. 

ANEXO AO PARECER No 991, DE 1983 

RedaÇào do venc-ido para o segundo turno regimen
tal do Projeto de Lei do Senado n~' 198, de 1979, que 
disciplina o exercício da profissão de detetivc particu
lar. 

O Congresso Nacional dicreta: 

Art. !9 Ao quadro de Atividades e Profissões, do 
Grupo da Confederação Nacional das Profissões Libe
rais, anexo à Consolidação das Leis- do Trabalho, é 
acrescentada a categoria "detetiYe particular". 

Art. 29 O exercício da profissãO de detetive particu
lar é pennitido: 

a) aos diplomados em curso regular de ensino mêdio, 
com duração mínima de 3 (três) anos e currículo estabe
lecido pelo Conselho Federal de Educação; 

b) aos que estejam, na data de vigência desta Lei, 
exercendo a profissão há ma:is de 6 (seis) meses, desde 
que filiados à associação de classe ou ao sindicato por 
igual tempo e requeiram o registro dentro de 120 (cento e 

vinte) dias: 

c) aos funcionários policiais de carreira ou dos órgãos 
de investgaçào, pesquisa ou perícia crim-i"nal, desde que 
ap~Jent1:1dos_. 

Parágrafo único. o- Currículo a ser estabelecido na 
fOrma deste artigo deverá reunir, entre outros, conheci
mentos de Direito CoristituciOnal, Penal;-Processual e -de
Medicina Legal. 

Art. 3~' O exercício da profissão de detetive particu
lar dependerá de registro na Secretaria de Segurança 
Pública do estado em que o interessado desempenhar a 
sua ãtivídade ou. se este pretender exercê-la em mais de 
um estado. também no Departamento de Polícia Fede
ral. 

Art. 4<.> A investigãção -policial sOmente serã realiza
da pelos servidores públicos, civis ou militares, que te
nham essa atribuição fixada por lei ou regulamento, e 
por detetives particulares habilitados na forma desta Lei. 

Art. __ 5~' As associações profissionais Ou sindicais re
presentativas da classe são obrigadas a fundar e manter 
escolas de formação de detetive particular. 

.Art.--69 Os órgãos de que trata o ã.rt.J9 emitirão cé
dula de identidade, que servirá para a identificação pro
fisSional do detetive particular e lhe- dará acesso, ·a jufzo 
das autoridades competentes, aos locais e aos objetos e 
provas do crime, bem como às diligéncias policiais. 

·Art. 7~' Ao detetive particular é vedado: 
a) preshtr declaração a jornais, reviStaS e i::miSsoras de 

rádio ou televisão, salvo em defesa própria ou de tercei
ros; 

b) prestar informações a terceiros, salYo no caso de 
requisição expreSSa. regular, de autoridade policial ou 
jüóiciária. -

Art. 81' O dete.tiYe particular é obrigado a cumprir, 
além da legislação em vigor, as determinações constantes 
dos estatutos da res-pectiYa associação profissiOnal ou
sindicato, que passam a construir normas disciplinado
n.ls do exercício da profissão. 

_ ___Art. 9~> As associações profissionais e sindicatos de 
detetives particulares poderão criar. dentro das respecti
vas bu:::.es territóriais, delegacias regionais com a finalida
de de fisC<llizar o exercício da profissão e amparar os as
sociados. 

--'Art. I O. No caso de conduta inconveniente do dete
ITVe particular, o Diretor do Departamento de Polícia 
Federal ou o Secretário de Segurança Pública poderá 
aplicur-lhc a pena de suspensão do exercício profissional 
':lU ca.~-saÇão- do registro. - -

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dlllla)- O Expedien
te lido vai à publicaçtío. 

Sobre <3- __ mc!sa, requerimento que vai sei lido pelo Sr. 
1<.>-S~ret.ario. -

E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO No 827, DE 1983 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Moacyr dalla 

Brasília, 7 de novembro de 1983 

DD. Primeiro Více-Presidente do Senado Federal 
Senhor Vice-Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins re
gimentais, que me submeterei a uma intervenção cirúrgi
ca, hoje, no Instituto do Coração do Hospital das Clíni
cas, em S?o P~ulo,_ onde ~everei permanecer internado 
dUrante qUinze (I 5) dias, aproximadamente. 

Em conseqUênciã, nos termos do art. 47, item I, do 
Regimento Interno, requeiro licença para tratamento de 
saúde, pelo prazo de quinze dias, anexando laudo de ins
peÇão de-saúdC. sUbSCrito por três médicos. 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência, protestos de ele-
vada estima e consideração. - Senador Nilo Coelho, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o 
requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, telex que vai ser lido pelo Sr. !9-
Secretário. 

e lido o seguinte 

Da Representação Senado Federal Rio de Janeiro 
5-IJ-83 

Presidente Moacyr Dalla 
Senado Federal 
Brasília 

ComunicO a V. Ex~ que por motivo de doença 
devo me ausentar do País no próxímo- dia 6, espe
rando regressar nos proximos 20 dias. 

Atenciosamen__te. -Senador Dinarte Mariz. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O telex lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1<?
Secret<irio. 

E lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 283, DE 1983 

"Altera dispositivo da Lei n~' 6.592, de 17 de no
vembro de 1978, para o fim de permitir a acumulação 
da pensão especial nela prevista com pensão previden
ciária." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !<.> O art. 29 da Lei n9 6.592, de 17 de novembro 
de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2'1 A pensão especial de que trata esta leí 
é íntransferíVCl·e;·Sa!vo quanto à pensão previden
dária, inacumulável com ouiros rendimentos rece
bidos dos cofres públicos, admitida a_ opção." 

Art. 29 Esta lei entrará em Yigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3_<.> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei n~' 6.592, de 17 de novembro de 1978, cuida de, 
como se sabe, estabelecer amparo especial aos ex
co'!lbat~ntes julgados incapazes defmitivamente parei o 
serviço militar, possibiHtando-Hies o recebimento de 
uma pensão equiva!ente a duas vezes o maior salário 
mfnimo vigente no País. 
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Entretanto, a restrição do art. 29, segundo a qual tal 
pensão epecial não poderã acumular-se com quaisquer 
rendimento recebidos çlos cofres públicos, inclusive, es
pecialmente, pensão -previdenciária, é absolutamente 
inaceitâvel até porque fere o direito adqüirido previsto 
na Constituição Federal, no art. 153, § 39, "verbis": 

"A lei não prejudicará o direito adqUirido, o ato 
jurídico perTeltO--e -a- cOisa-jUlgada." -

Tanto que o Tribunal Federal de Reçursos, em diver
sos casos relativos à questão, tem reconhecido o direito 
de acumular a pensão da Lei n9 6.592/78 com a pensão 
previdenciária. __ 

Por isto que o nosso projeto, alterando a redação do 
art. 2~' da Lei n~> 6.592/7_&: apenas trata _de compatibilizá
lo com referida orientação jurisprudencial. 

Sala das Sessões, T de nOvembro de 1983. - NelSQn 
CarReiro. 

LEGISLAÇJO CTT ADA 

LEI N' 6.592, DE 17 DE NOVEMBRO DE l978 

Concede amparo aos ex-combatentes julgados in
capazes definitivamente para o servi~o militar. 

Art. 29 A-pensão especial de que trata esta Lei é in
transferível e inacumulável com quaisquer rendimentos 
recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previden
ciária, ressalvudo o dir~ito de op_ção. 

(Às ComissÕf!s de Constituição f! Justiça, de f..egis
laçào Soda! e de Finança.f.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido será publicado c remetido às comissões competen
tes. 

Sobre a mesa, requerimento que vaí ser lido pelo Sr. 
[<?-Secretário. 

É lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 828, DE 1983 

Senhor Presidente, 
O pedido de homologação ao Congresso Nacional fei

to pelo Governo Federal, no_ sentido de permitir, até,u fj~ 
na[ do ano, a emissão de quase um trilhão de cruzeiros,~ 
razão de grande preocupação. 

Apesar de a exposição de motivos enviada pelo Minis
tro du Fazendu ao Presidente da República apontar as 
causas determinantes da necessidade de_ novas emissões, 
em valor superior ao limite de 10% do saldo dos meios de 
pagamento existente a 31 de dez_~rnbro~de I 982, com fun
damento no item I do art. 4"' da Lei n9 4.595, de JJ d.~d~.
zembro de 1964, a abordagem ê pouco convincente por
que na realidade não explica os verdadeiros niotivos-que 
estão por trás da lliquidez dos meios de pagamento. Por
tanto, não nos parece suficiente falar de maneira superf1~ 
cial, de maxides:valorização _ do cruzeiro; aumento de 
preços dos produtos internos e externos; inundaç§es no 
Sul; seca no Nordeste; ajustamentos corretivos reSultan
tes da_ política de eliminaçlio de.subsfdios dir_ctos ao trigo 
e derivados de petróleo~ preços mínimos; desembolsos 
com o plano de_safra do açúcar e do álcool; pagamentos 
prioritários pelo Banco do Bmsil de dÇbitos decorrentes 
de compromissos em moedas estrangeiras; exportaÇões; 
Programa Nacional do Ãlcoo!; e, finalmente, resgates 
líquidos de títulos públicos federais (ORTN c LTN), que 
são citados de m.!lneira multo ger_al, como fatore.s de 
maior pressão sobre as contas das autoridades ffione~ 
tárias c responsáveis diretos pela completa desorgani
zação do estoque de papel moeda ao nível anteriormente 
programado. 

DIÁRiO DO CONGRESSO NAClQNAL (Seção ll) 

A propósito, entre todas as questões que merecem 
uma respOsta mais detalhada da parte do Governo, estão 
as ORTNs. Assim, deve-se questionar: quais os pontos 

--de ligação existentes entre a decisão de emitir Cr$ 950 bi
lhões e o episódio em torno do leilão de um trilhão de 
cruzeiros em ORTNs com cláusula cambial? Como se 
explica a persistêricia da faltil de um trilhão de cruzeiros 
na economia quando as autoridades econômicas susten
taram que o leilão de um trilhão de cruzeiros. em 
ORTNs, visava justamente "enxug'lr" um estouro nos 
meios de pagamento? Como se explicam os lucros fan
tãsúêõs obtidos em apenas alguns dias por certas insti
tuíç·oes·financelras que adquiriram ORTNs no leilão rea
lizado? Qual foi 11n_almentc a intenção do Banco Central 
com essa série de _decisões tomadas no Open Market? 

Essas e outras questões importantes nccessltam-de res
posta e o GOverno tem· a obrigação de esclarecer a _apl
ii iãO pública sobre us verdadejrus causas do '_'l:·q_mbo" 
nos meios-de pagamento. 

De.->sa maneira, -defendendo. a posição do Congresso 
Nacional como entidade legítima da sociedade, que tem 
o direito e 0-devef- de exercer cri.Qi vez mais o Seu poder 
fiscalizador sobre os a tos do ExeCutivo, solicito, nos ter
mos do art. 239 do Regimento Interno dQS_en_qdo Fecl~.
ral. e tendo cm vista a tramitação nas Comissões da refe
rida Casa. do PLS n\' 223/83, que o Governo Federal, 
através do Ministério 9a Fazenda, informe com d_:~alhcs 
as causas _reais.que provocaram o endereçamento ao Po
der Legislativt;>, de pedido de homologação para emiSsão 
de papei moedu no rÓontante de Cr$ 950 bilhões, já apro
vado pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Presi
dente da Rep-ública. 

Sala da~ Sessões, 7 de novembro de 1983.- Henrique 
Santillo. --

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão reque
ridas as informações .solicitadas. 

Hú owdores inscritQs. 
ConccdC?_ ~- pa!uvr<t ao n~bre Sr. Se~ador Itamar Fran

co. 

0 SR.-ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuri
cia o seguinte discurso. Sem reyisão do orador.)- Sr. 
PTesidente, Srs. Senadores: 

A maneira_ttrbitrária conio foram Conduzidos ostra
~a\hQ!'i da Comissão Mist~ que examinoU os õeC,~etos~ 
lels n\' 2.064 e 2.065, nã_q me. perm_itiram u apresentação 
do projeto de decreto legh;[ativo. Não o podendo fazer 
na referida Comissão, o faço, agora, no plenário do Se
nadO, pura consi_ar dé nossos Anais, e principalmente 
para caracterizar, mais uma vez, a submissão dos nossos 
interesses à comunidade !1nanc_eira internacional. 

Neste ponto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vendo, in
clusive, o Presidente do Partido do Governo - o Sena~ 
dor José Sarney, etTj_ plenário, recordo-me de depoimen
to prestado pelo ex-Governador Carlos Lacerda. 

Carlos LaCerda contava- e como as co_isa.s_ [(:- repe
tem_-, contava o Governador Carlos Lacerda que, 
quando da eleição de Campos Saltes, era comum àquela 
.época os Presidentes eleitos do Brusi! fazer uma espécie 
de "_Tourné~" à Europa."O Bnisil, co_rri uma série de dívi
das, O Pr'esidentc eleito Cumpos Sal\es vai à Europa, Em 
Londres tem um encontr!) com os banqueiros europeus 
- este detalhe histórico é da maior importância. Nesse 
encontro com os banqueiros europeus, o Presidente elei
to Campos_ Sale:-o resolve assinar uma cart<J ~chamaria 
até ___ <t" primeira cartti.- de intenções do Brasil ....:.._ coÍn os 
bary(iut:lr-0Sil1ternacionais, pela qual o Brasil se compro
metia, naquett~ época, i não aumcri-G.r -o veitciffiCnto dos 
funcionários público~. E~_identemeonte não havLa aLnda o 
processo de industrialização brasi)eira. c -não se poderia 
exigir que não se aumentasse o salári9 dos trabalhado
res: _O Presidente Campos Sales, então, resolve assinar 
essa carta, dizendo que não aumentaria o vencime~to 
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do~ funcionários públicos e, ao mesmo tempo- e aí é 
que a história se repete- assumia, o compromisso de di
minuir os investimentos públicos no Brasil, permitindo, 
na opinião do ex-Governador Carlos Lacerda, o uvanço 
dos capituis internacionais, o avanço das empresas mui~ 
Linacionais. _ 

Niio encontro, Sr. Pr~idcnte, .outra. explicação para a 
maneira açodadü, para a maneirn autoritária como foR 
rum conduzidos os trabulhos da Comissão Mista. 

E vem a primeira pergunta, Sr. Presidente: por que a 
pressa em aprovar o Decreto-lei nç 2.065?: Esse decreto
lei jú está cm vigor'? O que conduúU o Partido do Gover~ 
no, já àquela altura U!iado ao Purtido Trabalhista Brasi

-leiro, a este açodamento senão a submissão à comunida
de financeira internaciáilal, aos bancos privados interna
danais, ao f"und9 Monetário Internacional'? Por que 
este raciocínio, Sr. Presidente? t que, por incrfvel que 
p:-.reça, o Relator destu Comissão, o Ilustre Senador 
Marcondes Gadelha, não conhece os compromissos as
sumidos pelo BrasiL H não diria apenas o Sr. Senador 
Marcondes Gadelha. O Congresso Nacional não os co
nhece. 

Sr. Presidente, processou-se desta forfna a apreciação 
da matériá na Comissão Mista como disse, autoritária e 
a·rbiti-ariutilente, uma s-ubnlissão clara aos interesses in--
ternacionais, razão por que apresento ao Plenário do Se~ 
rllldÓ Ô p-rojeto (fe (fcêfctó \Cgislutivo que pretendia fazê· 
lo a Comissão Mista, e não me foi permitido: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 
DE L983- CN 

Rejeita; pÔr ·inconsiitucionalíd3.de, os DecretoS.: 
, feis n"' 2.004, de 19 de outubro de 1983 e n° 2.065, de 
- 26 de Oufubro de 1983 que alteram '"a legisla~ào do 

lmposto de Renda, dispõem sobre o reajustamento 
dos aluguéis residenciais, sobre as presta~ões dos em
préstimos do Sistema Financeiro de Habitação, sobre 
a revisão do valor dos salários e dà() outras prm:idên
cias." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' São rejeitados, p.Jr inconstitucionalidu
de, os Decretos-leis n~ 2.064, de 19 de outubr_o de 
1983 e n"' 2.065, de 26 de outubro de 1983, que alte
ram ··a JêglSiação do Imposto de Renda, dispõem 
sobre o reaJustamento --dos aluguéis residenciais, 
sobre as prestações dos empréstimos do Sistema Fi
nanceiro de Hahitaçiio,_~obrc a revisão do valor dos 
salários e dão outras providências." 

Art. 29 Os utos p~aticados com base nos referi
dos Decretos-leis- são nuhJs de pleno direito. 

A rt. 3q Este Decreto Legislativo entra em vigor 
n-::1 d<ila de Slw publicação. 

Art. 4~ SUO revogados as dispo-sições- ·em con-
trúrio. 

Justifimçào 

No curso do mb de janeiro do corrente aitó foi a 
Naçãci Surprecndicla com a edição do Decreto-lei nl' 
2.012, que "d[l nova redt~ção ao art. 2ç da Lei n"' 
6)08, de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a 
corrç_ção automática dos sglfrrlos, modiflca a pO!ftí
Çl.l_sa!ari<\1 e dú outras providências." 

_ Pustcrio~mente, dois outros diplomas normati
. vos vcr_sq.ndo sobre a n-iesma matéria se sucederam. 

O de número 2.024, de 25 de maio de 1983, quere
sultou de uma tentatíVa de cooptar certos setores 
oposicionistas com o abrandamento da política sa
larial restritiva. e o de nítmero 2.045, de 13 de julho 
de 1983, que foi decorrência das novas imposições 
feitas _pelo Fundo Monetário Internacional como 
requisito prêvio para a concessão de créditos exter-
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nos. A medida arbitráiia~ unilõ.ltcral e prepotente do 
Governo gerou fortes reações- dentro do pr6piio --
partido político que a_sustenta, tornando destfl for
ma inviável qualquer negociação tendente a al
cançar maioria congressual com vistas à aprovaÇão 
da matéria. 

Rejeitados os textos no âmbito do Poder Legisla
tivo, resolve, o Governo, de fofil1a insólita c numa 
atitude de _afronta à vontade nacional expressa no 
foro adequado, baixar noYo crêdito, ainda mais dra
coniano e de cons_eqUências sociais extremamente 
gravosas, o qual veio a tomar o n~ 2.064, de 19 de 
outubro de 1983. Tamanha foi a comoçao causada 
na opinião pública que os responsáYeis pela con- -
dução dos assuntos econõmicos se viram compeli
dos a amenizar ligeiramCnte o arfocho salarial con
sagrado neste último ato normativo. Assim veio a 
lume o mais recente dos decretos-leis desta longa 
série, o de n~ 2.065, de 26 de outubro de 1983. 

No curso dos últimos dez meses tivemos port::ln
to nada menos do que cinco alterações de vulto na 
política salarial. O traço comum à maioria dos di
plomas é o agravamento ~ubstancial da situação do 
trabalhador se cotejado com o precedente. Dos dois 
que escapam à mencioriada regra cumpre esclarecer 
que apenas o Decreto~lei n~ 2.024, de 1983, repre
sentou alguma melhoria efctiva porquanto o 
Decreto-lei n~ 2.065/83 traz benerlcios mínimoS, se 
não meramente ilusórios, em relação ao que o ante
cedeu. Todos têm presente que as autoridades go
vernamentais ao longo do ano de 1982 negaram, e 
com veemência, qualqUer possibilidade de alteração 
da política salariãT eittào vigclüC, reíieran-do, indu--- -
sive.. o intuito de assegurar à cl:Jsse trabalh:Jdora as 
conquistas alcançadas. Por outro lado, durante as 
gestões com os banqueiros internacionais, que se 
processaram no curso do_ segundo semestre do ano 
findo, declaravam os responsáveis pela condução da 
polftíca econõmica que, cm nenhuma hipótese, se
riam aceitas pressões visando a adoção de mCdidas
que prejudicaSsem Os--assalariados. Não -obstante 
tudo isto, aguardou o Govern-o o recesso parlamen~ 
tar para desfechar o primeiro rUde golpe contra a 
massa trabalhadora, notadamente aquela de mais 
baixa renda. 

Tomada a decisão política de achatar os ganhos 
provenientes do trabalho seria-de se-esPúar que o 
Chefe do Poder Executivo escolhesse a via legislati
va adequada. Para surpresa geral, entretanto, deci
diu recorrer à mais imprópria porque manifesta
mente inadequada à espêcie·:-

A mera leitura do art. 55 da Carta vigenfe revda 
serem apenas três os âmbitôs materiais normalizá
veis por decreto-lei: segurança nacional, finanças -
públicas e criação de cargos e respectiva fixação de 
vencimentos. Todo o resto, em conseqOência, esca
pa à competência deSte Tipo legisiativo. Não obstan
te a clareza meridiana do texto, resolveu S. Ex', o 
Presidente da República, invocar- o item II do refefi
do art. 55, como fundamento constitucional, .... , 
para a sua primeira infCliz iníciâfiva." 

Os considerandos que precedem o malsinado 
Decreto-lei n~ 2.012/83 arrolam quatro ordens de 
argumentos na vã tentativa de sustentar o insusten
tável, ou seja, de provar que matéria trabalhista se 
inclui no ãmbito mãterial das finanças públicas. Em 
primeiro lugar, indicam "a nece&sidade de-serem- con
tidos os "custos" de produção a fim de estimular o 
setor exportador. Nesta perspectiva distorcida, o sa
lário seria um elemento turbador das finanças do 
País, notadamente por inibir a c:Jpacidade exporta
dora quando reajustado em determinadas con
dições. Ora, o equilíbrio das contas externas há de 
ser obtido com medidas próprias ao campo finan-

cciro estatal e não às cust~s da remuneraçao do tra
bulhador. A relação que existe entre salário e contas 
internacionais é tão próxima qu<lnto a existente en
tre a formação do universo e o surgimento da vida 
terrcnã. Em segundo lugar, fazem menção à necessi
dade de ser preservada a capacidade de investimen
to e correlata geração de emprego·s no sistema pro
dutivo. Além de ser falsa a vinculação que se preten
de estabelecer entre uma coisa e outra, cumpre 
lembrar que o fomento econômico depende, numa 
economia capitalista, de estímulos governamentai$ -~ 
não de uma política de arrocho salarial. Ainda aqui 
são medidas que relevam de outras esfef'dS que não a 
trabalhista as únicas capazes de reverter as tendên
cias recess.ivas. Em terceiro lugar, alude-se à necessi
dade de conter a pressão exercid::l sobre o Tesouro 
pela "administração indireta··. Este pretexto chega 
a ser pueril, porquanto as autoridades governamen
tais cer-tamente não ignoram que a intervenção esta
tal na ecOnomia se faz apenas de forma supletiva, 
quando a empresa privada se revela incapaz de _aten
der às necessidades da produção. Sendo a ordem 
económica baseada no princípio da livre iniciativa, 
toda e qualquer ingerência direta do setor público 
na produção exige o respeito, por parte deste, das 
mesmas ~~f\0-rlhas a·p!icadas às empresas privadas". 
Nestas condiÇõis, a poHtica de remuneração do pes
soaf das- "CstataiS" rião pode ser equiparada à do 
funcionalismo. São as normas de direito privado, 
mais precis::tmente aquelas que disciplinam o con
úato individual de trabalho, que se ímpOem à" admi
nistração em tal hipótese. O Estado se despe das 
prerrogativas de ente público para equiparar-se ao 
particular quando atu<l como empresário. Desta 
formã, a remuneração de serviço _prestado sob 
vínculo empregatício, qualquer que seja o patrão, é, 
antes de tudo, matéria da estrita a!ç<Jda trabalhista. 
Em quarto e último lugar expressa o Presidente f):,~ 
República uprcensào quanto à "saúde orçamentária 
da Previdência Social". Considerando que os cri
têrios de reajuste do que é pago a-título de benefício 
seguem, em linhas gerais, o disposto n_a_legislaçào 
salarial, -entende S. Ex• necessário alterar esta últi
ma para, indiretamente, rever os primeiros. Certa
mente não terá escapado_ aos ilustres j~ristas que as
sessoram o Chefe do Goverilo ser mais lógico, ade
quado, correto e legal proceder à alteração da nor
matividade esPecífica, corria de resio já foi feito no 
curs() ~o últí!!!O re~so congressual. 

Seria despiciendo alongarmo-nos na análise de 
tão_ inc_onsistentes "considerandos". Salário- é 
contra-prestação de trabalho subordinado e como 
tal integra o pacto laboral. O capítulo da Consoli
dação das Leis do Trabalho que disciplina o contra
to individual de trabalho tutela interesses exclusiva
mente privados. Algumas normas contêm preceitos 
de ordem pública, inderrogáveis por vontade das 
partes-, mas nem por isto deixam de pertencer ao 
campo do direito privado. As normas tutelares das 
finanças públicas, por seu turno, têm por escopo 
disciplinar a gestão dos recursos estatais. Sào pre
ceitOs _que visarrt, sobretudo,_ assegurar um controle 
_d-a--sOciedade ~obre o patrimõnio cpmum. Estas re
gras relevam indiscutivelmente do âmbito do direito 
público, porquant_o disciplinadoras de interesses co
letiYos. Confundir tutela patrimonial privada com 

- iutela de recursos públicos_é erro grosseiro, inad
missível para quem ex-erce a Chefia da Nação. 

Acrescente-se que a lÓgica jurídica oficial não 
tardou a contradizer-se. Se realmente salário pudes
se ser considerado "matéria financeir"a" o Decreto
ler ri~ 2.624}83; por aumentar a massa salarial a ser 
paga, incluSive pelo setor público da economia, es
taria a infringir a condição estipulada no •'caput" 
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do artigo 55 du Carta, quul seja a de que referidos 
diplomas nfto acarretem "aumento de despesas". 
Idêntica obserYaç::io poderia ser feita no que tange o 
Decreto-lei n~ 2.065/83 em rcJação ao Decreto-lei n9 
2.064/SJ. 

O tumulto jurídico atingiu as raias da insanidade 
quando o Presidente da República invocou o item J, 
do artigo 55, da Constituição, como fundamento le
gal para a edição do Decreto-lei n~ 2.045/83. Deci
didumente não há passe de mágica mental que possa 
enquadrar matéria trabalhista no âmbito da segu
rança nucional. Por mais que se procure ser benevo
lente com os juristas governamentais é impossível 
admitir que o empregado, pelo simples fato de rece
ber remuneração monetariamente corrigida, esteja a 
atentar contra a segurança do país. 

Ressalte-se que, a partir do Decreto-lei n~ 2~064, 
passou o Chefe do Estado a invocar tanto o item I 
como o item II, do artigo 55, da Lei Fundamental, 
para justificar sua iniciativa. Seria interessante saber 
se, tm ética oficial, salário é atualmente matéria de 
segurança ou de finanças públicas. Provavelmente 
tal mistério permanecerá insondável para todo o 
sempre. 

Toda a produção normativa em matéria salarial 
publicada nos últimos dez meses padece pois de in
sanável vicio de inconstitucionalidade. Recentemen
te, o Tribunal Regional do Trabalho com sede em 
Recife reconheceu tu! circunstância de forma ex
pressa. Creio oportuno lembrar que o afã de atender 
às exigências dos credores externos não deve resul
tar no atropelamento da ordem jurídica constitucio
nal, se não por motivos de devido respeito à sobera
nia nacional, pelo irienos pelo clima de insegurança 
qüe -gera. 

Tendo em vista a gritante ilegalidade dos 
decretos-leis em questão bem como as repercussões 
sociais desastrosas que adYirão da respectiva aplica
bilidade, impõe-se ao Congresso Nacional tomar 

-- --iniciativa cõ.lpaz de restaurar o império da Lei 
Maior: 

A solução a ser a dotada não pode prescindir de 
um atento exame dos poderes que a Constituição 
Federal reserva ao Parlamento no curso do processo 

"'de produção legislativa via decreto-lei. 
A simples leitura do art. 55 e seus parágrafos re

vela que a intervenção congressual dá-se a posterio
ri, vale dizer, ::lpós a edição" da norma pelo Poder 
Executivo e respectiva entra-da em vigor com sua 
publicação. Reserva-se, de forma explícita, ao Le-
gislativo, o poder de apreciar o mérito da matéria, 
aprovando-a ou rejeitando-a. Em ambas as hipóte
sc;s. a norma tem plena vigência no interregtlo que 
me<!eia entre a sua publicaç~o e a deliberação legis
lativa_ 

Ê omisso o texto constitucional quando ao 
poder-dever do Parlamento de, em tais casos, apre
ciar, igualmente, a constitucionalidade de iniciativa. 
Sabe-se constituir regra geral de direito constitucio· 
na! exercerem tanto o Legislativo como o Executivo 

_o conjrole prévio da constitucionalidade das leis. O 
primeiro o faz atravês de suas Comíssões Técnicas, 

_ enquanto que o segundo o exerce recorrendo ao ve
to. Trata-se, pois, de indagar, à luz dos princípios 
gerais, se esta faculdade é tolhida ao Congresso no 
caso do decreto-lei, tendo em vista a sua forma pe
culiar de produção. Acreditamos que a boa exegese 
do texto constitucional está a indicar que tal prerro
gativa permanece íntegra, m~smo no caso do 
decreto-lei, quer porque não tenha sido expressa ou 
implicitamente subtraída em qualquer dos artigos 
da Constituiç3o, quer porque seria inconcebível 
atribuir ao Legislativo a missão de apreciar o mérito 
da proposição e vedar-lhe· o exame da preliminar 
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que constitui a própria condição de existência válida 
do texto normativo. Ademais, cumpre ressaltar que 
a própria idéia de "Estado de Direito" é incompatí
vel com a consciente manutenção de norma incons
titucional no ordenamento jurfdico. 

Ultrapassada esta premissa du nossa construção 
jurídica, resta perquirir a postura que deve ser assu
mida pelo Legislativo quando se depara com um 
texto normativo desta espécie, eivado de inconstitu
cionalidade. 

E aqui, Sr. Presidente, não bastaria dizer que seria 
constitucional ou inconstítuCioital. Porque o que interes
sa ao Partido do Governo, associado agora ao Partido 
Trabalhista Brasileiro, é s-ubmeter-se às normas da co
munidade financeira internacional. O Brasil, hoje, está 
subjugado aos ditames do Fundo MonetáriO Internacio
nal. 

Prossigo, Sr. Presidente: 

As duas alternativas expressas na Constituição 
revelam-se inadequadas à espécie. Não pode 
aprová-lo porque_ foi irregularmente produzido e 
tão pouco pode simplesmente rejeitá-lo porque, ju
ridicamente, a nOfma i'nconstitucional não existe, é 
nula, insuscetível de produzir qualquer efeito no 
mundo do direi_to. Tanto o ato de aprovar como o 
de rejeitar implicam juízo de mérito_, No primeiro 
caso truta-se de uma manifestação de vontade de 
natureza homo\ogatória, porque confU'ma ato 
oriundo de outro Poder, e, no segundo caso, trata-s_e_ 
de manifestação volitiva desconstitutiva porque 
subtrai do mundo jurídico determinada normativi
dade. 

Volto a frisar, Sr; Presidente: nada disso importa, é o 
Partido do Governo que quer aprovar, àS preSsas, o 
Decreto-lei n\1 2.065. 

Concluindo, Sr. Presidente: 

Deparando-se com um texto de_decreto-lei mani
festadamente inconstitucional resta ao Legislativo 
tão-somente o caminho de reconhecer a sua inexis
tência, a invalidade dos preceitos nele contidos, a 
sua total e absoluta falta de incidência no âmbito le
gal. Temos, porttlnto, neste caso, urna manifestação 
legislativa de natureza declaratória, porque se limita 
a constatar a ocorrência de uma situação irregular e 
cuja conseqüência prática é o reconhecimento da 
inexistência jurídica do decreto-lei, bem como dos 
atas com btlse nele praticados. 

As razões expendidas levam-nos a submeter aos 
ilustres membros desta Comissão Mista projeto de 
decreto legislativo que reconhece expressamente o 
vício de inconstítuCioriãfídUae dos Decretos-leis n9s 
2.064 e 2.065,_de 1983 e declara nulos os atos com 
base neles praticados. 

Saltl das Comissões. - ham-ar Frftnco. 

Mas. Sr. Presidente, não me foi possíVel apresentar, 
como eu disse, esse projeto de decreto legisfativo, quere
jeittlva, por inconstitucionalidade, os Decretos-leis n~' 

2L064. de 19 de outubr_o de 1983, e n\1 2.065, de -26 de ou
tubro de 1983, que: 

"'Alteram a legislação do Imposto de Rendu, dis
põem sobre o reajustamento dos aluguêis residen
ciais, sobre as prestações dos emprésüinos do Siste
ma Financeiro de Habitação, sobre a revisão do va
lor dos salários c dão outra.s providências." 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ~TAMAR FRANCO - __ Com muito prazer, 
nobre Líder. 
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O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~. neste instante, falu 
nUo só em seu nome pe<;soal, mas por toda a nossa Ban
cada, que procurou, ntl última sexta-feira pela manhã, 
fazer o possível, através, inclusive, de um substancioso 
voto por escrito, da hlVra do Deputado Luiz Henrique, 
do PMDB, provar, na Comissão Mista designada para 
apreciar os Decretos-leis n~'s 2.064 e 2.065~ a sua flagran
te inconstitucionalidtlde, como, aliás, tem acontecido 
com os demais decretos-leis baixados ultimamente pelo 
Governo sobre mtltêria salarial, pois aquele parlamentar 
juntou decisões de tribunais, inclusive da Justiça do Tra
balho, que deixam patente que não se pode aplicar o art. 
55 da .Constituição a salários. O que fez o Governo foi 
forçar justamente a sua interpretação, tentando incluir 
os decretos de salários no item que diz respeito às fi
nanças públicas, o que representa uma verdadeira ano
malitl jurídica. Meus parabéns a V. Ex~ 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Líder Humberto 
Lucena, agradeço a intervenção de V. Ex~ Ainda tenho 
presente ntl memória a vigorosa atuação de V. Ex• na
quela Comissão Mista. 

Mas, como dizia, Sr. Presidente, o que é lamentável, o 
que é triste, ê que naquela atuação na Comissão Mista fi
cará registrado nos Anais do Congresso Nacional uma 
página negra de submissão à comunidade financeira in
ternacional. E por que volto a dizer isso, Sr. Presidente, 
repetindo e_sse..'i conceitos? E porque duvido, e aqui lanço 
um repto: qual o Congressista, Sr. Presidente, que pode
ria dizer, hoje, quais são os compromissos que o Brasil 
está assumindo, neste momento, com a comunidade in~ 
ternacional? 

Há pouco, Sr. Presidente, a nosso pedido, recebemos a 
terceira Carta de_lntenções e o Mernorandq TéCnico. E 
essa terceira Carta de Intenções, Sr. Presidente, já não 
tem mais valor+ porque nela o Brasil se referia ao 
Decreto-lei n9 2.045, e_ o que é rriais sêrio, nesta carta o 
Brasil assume o compromisso de, no fim do ano, possi
velmente com o Congresso Nacional em recesso, alterar 
a Lei de Remessa de Lucros. 

O Sr. José Lins- V, Ex~ me permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Antes de prosseguir, 
ouço com muito prazer o nobre Senador Josê Uns. 

O Si'.J-osê Lins- Nobre Senador Itamar Franco- o 
que mereceu a consideração de urgência neste decreto
lei, evidentemente não foi o aspecto ligado à política sa~ 
larial, mas, sim, o conjunto das circunstâncias que o Pafs 
atravessa, e qe caracteriza dificuldades sérias nas áreas 
econômicas, interna e externa; mas, daf até V. Ex' querer 
caracterizar qualquer submissão, qualquer subserviência 
do País a autoridades monetáffas externas, vai uma dis~ 
tância- muito grande. O posicionamento do Governo é 
do conhecimento público em relação às negociações in
ternacionais. O decreto é o instrumento que substitui ou 
que consolida parte dessa política econômico-financeira 
e salarial do País e que no bojo do contexto maior do po
sicionamento nacional perante à comunidade internacio
nal é muito importante. Os salários particularmente, en
tram aí representando mais de 50% da renda nacional. E 
no estado, no momento em que a inflação se torna o mal 
maior na nossa economia, o que parece ê que já era tem
po dos partidos, não digo com unanimidade, mas com 
uma certa coerência, ajudarem o País. A posição do 
PTB, foi uma posição altruísta, não tenho dúvida quanto 
a isso, e que nos leva certamente à aprovação desse pro
jeto. 

O SR. ITÃMAR FRANCO- A posição que diz V. 
Ex', é a do PTB? 

O Sr. José Lins- Do PTB. 
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O SR. ITAMAR FRANCO_- V. Ex~ falou do PMD~ 
e eu até fique preocupado. 

O Sr. José Lins- Isso é a vontade de V. Ex' e minha 
também, mas já não chega a tanto. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Minha vontade, não. 
Vontade de V. Ex~ 

O Sr. José Lins- Mas, V. Ex~ sabe que mesmo quan
to ao PMOB, nesses dois dias a imprensa traz alguma 
noticia de que os sindicatos, alguns pelo menos, já pro
curam entendimento com as Lideranças do PMDB e do 
PT, ou do PDT, aliás, no sentido de que haja uma apro
ximação maior entre os partidos para a apreciação desse 
Decreto-lei. O que me parece - e_ eu não falo aqui em 
nome dos sindicatos e nem posso falar- é que há uma 
certa unanimidade não só entre alguns partidos, mas 
também nas áreas sindical e empresarial, de que o pior é 
a falta de uma polftica. E o decreto satisfaz plenamente 
para estabelecer um posicionamento do pafs em relação 
à comunidade internacional. Sem subserviência, mas 
como instrumento necessário às negociações que são 
normais, que são naturais entre Um País e os seus credo
res, sobretudo num momento em que ninguêm desco
nhece as nossas dificuldades nessa ãrea. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Josê LinS, evi
dentemente que não estranho que V. Ex' defenda o 
decreto-l_ei, um decreto-lei profundamente inconstitucio
nal. 

V. Ex• fala em conjunto de circunstâncias, V. Ex• fala 
em entendimentos na área internacional, eis que esses en
tendimentos, Senador Josê Lins, são desconhecidos do 
Parlamento_ brasileiro. O Parlamento brasileiro conhece, 
a nosSo Pedido, e V. EX•-há de fazer justiça, a terceira 
carta de intenções, o memorando técnico e os acordos 
assinados chamados de projeto I e Projeto de lei. 

O Sr. José Lins- V. Ex' não pode dizer que não co
nhece, porque todo o País conhece. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, aí é que nós que
remos ir ao fundo da questão. É que o Parlamento brasi
leiro, o Congresso Nacional não debate esses acordos. 
Ele não tem autonomia. Eu ouso dizer a V. Ex~. neste 
instante, que tanto o Projeto J como_o P_rojeto II, tanto a 
terceira carta de intenções quanto o memorando técnico, 
nesta altura nós não sabemos mais se eles são mantidos 
ou não nas discussões com a comunidade internacional. 

Lamento honestamente quando vejo aqui o nobre Se
nador Nelson Carneiro, representante do Partido Traba
lhista Brasileiro, lamento ver o glorioso Partido Traba
lhisJa Brasileiro, de grandes tradições, se unir neste mo
mento ao Partido do Governo para lhe dar uma maioria 
ocasional num decreto-lei profundamente inconstituciõ

-na\, no siu asPecto têcnico e no seu mêrito profunda
mente anti-social,' ~lamentável, é pesaroso ver o Partido 
Brasileiro hoje, quase que a mendigar um ministêrio em 
troca do apqio que será dado, possivelmente na terça e 
na quarta~feíra; Se rião ainda hoje, a esse decreto-lei. Um 
decreto--lei C(ue não vai de encontro às aspirações popula
res e que sequer corresp-oilde aos anseios do_ Congresso 
Nacional. 

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

O SR. ITAMAR FRANCO- Antes de ouyir o nobre 
Senador Josê Lins, ouvirei o ilobre Senador Benedito 
Ferreira e, em seguida, terei o prazer de continuar o de-
bate com V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira --Nobre Senador Itamar 
Franc_o, sinto-me realmente remunerado, mais que re
munerado, gratificado, em jã alcançar em V. Ex• um 
aliado para o zelo daquilo que está a tolher a nossa Carta 
Magna embora, não faz muitos dias, o Partido de V. Ex• 
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quando as galerias estavam cheias- de gaiimpeiros, pres: 
surosos, os juristas do_ Partido de V. Ex• não tiveram u 
zelo sequer de acudir à emenda do Senador Roberto 
Campos, que tirava um pouco da monstruosidade da in
constitucionalidade do projeto de Serra Pelada. De ma
neira que ê muito bom virificarmos que, dentro das hos
tes do Partido de V. Ex•,já começa a vigir a preocupação 
com a Carta Magna- estou recebendo aqui uma obser
vação, meio de contrabando, do Senador Nelson Carnei
ro. Mas, a verdade é que havia necessidade de solução 
para o problema. O que se buscava com a emenda do Se
nador Roberto Campos, não era obstaculizar a solução, 

. era, vi\1-biU?:ar.constit~cionalmen.te a soJ.ução, que era p 
respeito a um direito adquirido da Companhia Vale do 
Rio Doce. Mas, não é isso que estamos, aqui, a discutir. 
Eu só queria registrar o fato de verificar em V. Ex• uffi 
expoente do PMDB, esse zelo para com a Carta Magna. 
O que eu queria dizer, efetivamente, ao discurso de V. 
Ex' é que o Decreto-lei 2.065, a exemplo do 2.064, é um 
remédio amargo, mas que tem algQmas virtudes. Esque
cido esse aspecto discutível da constitucionalidade, ele 
tem um aspecto positivo, em que pese o absurdo de au
mentar as alíquotas do Imposto de Renda, porque acho 
desnecessário aumentar os impostos no Brasil; acho que 
precisaria só apromorar a ináquina fiscal, bastaria f'fsca
lizar para que todos pagassem, não precisaríamos estar 
penalizando mais os que pagam e premiando os que soM 
netam com todos os aumentos de ali quotas que se fazem 
neste País; acho que a carga tributãria é mais que excessi
va neste Brasil, especialme"nte Ielldo em vista que a preo
cupação maior ê criar empregos, e não vejo como, cOnti
nuando a centralizar todos os recursos da economia na 
mão do Poder Público, que está provado que é mau ge
rente e mau adminístTador, possamos criar empregos 
para esses milhões de jovens que todo ano comparecem 
ao mercado de trabalho e vão engrossando a falange dos 
subempregados e dos frustrados, porque muitas vezes, 
qualificados profissionalmente, não têm sequer a opor
tunidade de exercer as suas profissões. Então, nobre Se
nador Itamar Franco, esse 2.065 tem a virtude de, pelo 
menos, penalizar um setor da economia altamente privi
legiado que era a especulação financeira, a mera especu
lação financeira. v. Ex• atentamente vai verificar que, 
pelo menos ai, há um aspecto positivo, e altamente posi
tivo, eu repetiria até, que é duplicar a ali quota em 100% 
para o lucro da especulação, passando de 4 para 8% a tri
butação da especulação financeira do_ chamado curto 
prazo, do overnigth, do open-marketing. Na realidade, 
Senador Itamar Franco, nós temos que dar segurança 
aos que nos avalizam porque nós fomos aqueles que en
traram numa orgia de gastos, gastando não as nossas 
poupanças, mas as pupanças externas, custeando esse 
consumismo desregrado e desgraçado que nós teffios _im
pingido ao povo, direta ou indiretamente, como Gover
no, e V. Ex• também é Governo, porque Oposição mas 
Governo. Nós temos consentido, no Brasil, esse consu
mismo que já virou uma verdadeira orgia, onde se vê que 
um país com renda per capita 5 vezes maior do que a 
nossa tem um automóvel para cada 54 habitantes e nós 
aqui já temos um automóvel para cada 8 habitantes, 
dada a nossa preocupação em sermos grãfinos às custas 
do dinheiro alheio. Logo, é um remédio amargo, é um 
purgante terrível esse 2:065~ffias ·eu verifico -qUe se e1e 
atinge determinadas camadas de assalariados mais acen
tuadamente do que a outras, ele também tem a virtude 
de penalizar o capital, embora, como eu já me manifestei 
aqui anteriormente, vou vOtar faVoravelmente não por
disciplina partidária, mas muito mais porque acho que o 
momento é de que todos nós devemos cometer uma quo
ta de sacrifiCiO emJa:vor da restauração da saúde econó
mica do Bras!. Também entendo que essa parte tribu
tária deveria verificar-se nesse pro]eto, Como ocÕ:rte nO 
problema salarial, que tem um tempo determinado, um 
prazo determinado de duração pois nós sabemos que, la
mentavelmente, esse aumento de aiíquota, a!êm de real-

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

mente não ter prazo determinado, nós sabemos que ele 
pa-ssa a ser uma instituição permanente na carga tribu
tária deste País. Mas coms tudo isso, manifestei-me aotCs 
e volto a fazê-lo através do discurso de V. Ex•, vou votar 
favorável, porque acho que o momento é de nos subme
termos ao purgativo e, sobretudo, dar alguma tranqüili
dade aos nossos avalistas no exterior, no caso, o Fundo 
Monetário lnternacional. Muoto obrigado a V. Ex• 
Desculpe-me por ter-me alonga~o tanto. 

O SR. ITAMAR FRANCO - t sempre um~ alegria 
ouvir V. Ex• Podemos discordar, mas V. Ex• é um ho
mem -sincero cjüe expresSa-claramente o seu pensamento . 
Ê uina Pena qÚe V. Ex• vai vOtar.favOraVelnientea êsse 
decreto porque V. Ex•, como eu, não conhece, e aqui não 
vai nenhuma ofensa, mas não conhemos os compromis
sos que são assumidos em nome da Nação. 

V.- Ex~ falou em orgia de gastQs. Nós concordamos. 
Orgia de gas~os de quem, do Partido da Oposição? Orgia 
de gastos, quando encontramos o problema da Coroa
Brastel, quando estamos examinando hoje, através de 
uma solicitação de um Senador do Governo, o ilustre Se
nador João Calmon, o problema das polonetas? .b essa 
orgia de gastos, nobre Senador? Se essa orgia de_ gastos 
fosse empregadã em beneficio do -povo, nobre SenadOr 
Benedito Ferreira, ainda poderíamos estar contra, mas 
aplaudindo, se ela fosse detectada, fosse utilizada para 
mais justiça social. Mas, ao contrário, essa sorgia de gas
tos, lamentavelmente, sob uma impunidade, está sendo 
utilizada por uns poucos brasileiros em detrimento do 
povo brasileiro. Ê por isso qque quando V. Ex' diz que 
esse decreto tem uma virtude, eu digo que ele não tem 
virtude alguma. primeiro, pia sua ação de decreto-lei; se-
gundo, quando V. Ex• diz, mas ele taxa o capital, aí é que 
há o engano. Quando ele dobra de quatro para oito por 
cento para o cove·r night, V. Ex• vai verificar que, no en
tretanto, esses soito por cento que serão pagos na fonte, 
não vão ser depois debitados no Imposto de Renda. 

" Em relação ao problema salarial, Senador Benedito 
-Ferreira,-que-v. Ex• conhece muito bem, por exemplo, o 
Decreto n<? 2.024, ele é muito superior ao Decreto-lei n~> 
2.065, considerirido, aritmeticamente, oS percentuais 
que foram estabelecidos no Decreto-lei n~' 2.024, decreto
lei este rejeitado, por unanimidade, na Comissão Mista e 
pelo Congresso Nacional. Mas, o que faz o Governo'? o 
Que faz o Ministro ~o Planejarriento'? O que fazem os Mi
nistros da área econômica'? Teimam, realmente,'éin con
duzir 0- País de uma maneira autoritária, atriVês de 
decretos-leis. t por isso qu eu disse, nobre Senador Be
nedito Ferreira, que lamento a postura do Partido Tra
balhista Brasileiro, em que não encot:ttro, apesar_ de não 
ter nada. quanto ao Partido Trabalhista Brasileiro, não 
encorifro maiOres explicações Púa dar apoio a esse ne
fasto de'Creto-leL 

COntinuo -dízendo, Sr. Presidente, Sr. Senadores, que 
o Congresso Nacional não vai ao fundo da questão, 
quando ele não pode debater, com conhecimento, os 
compromisSos que o Presidente do Banco. Central e que 
o Ministro da Fazenda assumem em nome da Nação 
brasileira. 

- O Sr. Josê UnS-- V. Ex• Ine permite um aparte'? (O 
Sr. -P-residente faz soar a campainha.) 

O SR. ITÁMAR FRANCO-- Senador José Lins, an
tes de atender ao Sr. Presidente, vou ouvir V. Ex• 

O Sr. José Lins- Senador Itamar Franco, eu acho in
justo V. Ex• dizer que não conhece os entendimentos en
tre o Governo brasileiro e as entidades internacionaiS-: V. 
Ex• pode não conhecer algum detalhe. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• os conhece'? 

O Sr. José Lins - Eu conheço. 
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O SR. ITAMAR FRANCO --Todos? 

O Sr. José Lins- Pode ser que_ eu não conheça alguns 
detalhes, também como V. Ex' 

- O SR. rt AMAR FRANCO - Então, V. Ex• não co
nhece alguns detalhes ... 

O Sr. José Lins- Quanto aos documentos fundamen
tais, V. Ex• teve o acesso, _como todos os Senadores tive
ram. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senado( José Lins ... 

O Sr. José LiDs- EStou-lh~ pedindo este aparte por 
outra razão diferente. Eu quero defender, e não tenho 
nenhuma procuraç~o para isso, a posição do PT_B neste_ 
episódio. PririteirO; porque não houve nenhum acordo 
forma! entre o PTB e o PDS, que eu conheça. No caso o 
PDS votou no vice-presid"ente oriundo do PTB .. ~-

O SR. ITAMAR FRANCO - Átoa. Em homena
gem ... 

O_ Sr. José Lins - E o PTB entendeu as dificuldades 
nacionaís.u 

O SR. ITAMAR FRANCO - Só agora ... 

O Sr. José Lins - O PTB está ajudando a resolver 
uma grande questão brasileira. V. Ex• sabe que este País 
deve a Getúlio Vargas quase tudo que se fez, de início, 
em benefício dos operários brasileirOs. O PTB é exataM 
mente o herdeiro dessa mensagem do Presidente Getúlio 
Vargas. Eu quero aqui, nobre Senador Itamar Franco, 
lembrar a posição da Presidente da PTB, a Deputada 
Jvette Vargas que, saído do seu leito, no hospital, reunin
do seu grupo para discutir democraticamente a posição 
do Partido e apoiar o Decreto-lei n~' 2.065, por 
considerá-lo de necessidade para ajudar o País e até os 
operários. Acho que a Deputada_lvete Vargas foi abne
gada, ela deu o exemplo de despreendimento, de com~ 
preensão para as dificuldades do_ momento. V. Ex• não 
pode dizer que isso foi feito mendigando um ministério. 
Qualquer Partido tem o direito de pleitear um minis
tério, o Governo todO. Esse é o objetivo dos Partidos. 
Mas, acho que V. Ex• comete uma grande injustiça Com 
o PTB e com a sua direção nessas críticas a que está hoje 
procedendo. O apoio do PTB ao Decreto-lei n<? 2.065 foi, 
a meu ver, um apoio correspOndente à compreensão exa
ta âaS dificuldades do momento, em termos nacionais, e 
resultando da_abnegação dos seus líderes que hoje deram 
um grande exemplo aos outros Partidos. 

O 8~. Helvídio Nunes::- Per~it~-mé V. Ex' um aparte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO- E uma honra ouvir V. 
Ext, antes de responder ao nobre Senador José Lins, é 
sempre uma alegria. 

__ Q SR. H~LVfDIO NUNES- En:iinente Senador Ita
mar Franco, eu gostaria de fazer duas observações ao 
seu discurso. A primeira ê relativa ã intervenção do -Se
nador Benedito Ferreira que não me pareceu bem apro
priada. V. Ex• sempre fez restrição à Constituição em vi
gor, por motivos óbvios. E, sempre que lhe foi possível, 
V, Ex' ofereceu projetas no sentido de contornar o rigor 
do texto legal. Mas, no que diz respeito à aprovação ou 
rejeição da emenda do eminente Senador Roberto Cam
pos, não assiste, absolutamente, razão ao Senador Bene
dito Ferreifâ. Todos n·ós" a rejeitamos. Ou pelas razões 
que são de todos conhecidas, ou, certamente, convenci
dos de que a proposição do Deputado Sebastião Curió 
não feria, como -na rearrdiide não fere, o texto de lei vi
gente. A Constituição assegura determinado respeito aos 
dire_itos adquiridos e a proposição do Deputado Sebas
tião Cu dó não viSava, abSOlutamente, revOgã! O texto da 
Constituição. Com -relo:ição ao segundo porltO; a -minha 
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observação é apenas curiosa, potqüe~ há uns dois ou três 
meses, no mâximo, oradores inflamados do PMDB ver. 
beraram a possibilidade de um acordo que estaria sendo 
concertado pelo PDS e o PTB. As vezes o PMDB chegou 
quase à injúria, porque os doestas foram muito fortes. 
Como o propalado acordo não foi ·asSinado,"coni.o as al
tas partes contratantes não chegaram a um acordo, no
vamente o PTB voltou a for:_m_ar com as oposições, isto ê, 
com o PMDB, com o PTB e PT. E, novamente, as opo
sições passaram a t_er maioria n~ Câmar~ dos Deputa
dos. Agora, as circunstâncias políticas parecem conduzir 
à formulação de um novo acordo. Seria o caso de per
guntar: aquelas críticas acerbas vão ser feitas novamen
te? Vão ser repetidas, neste e no outro Plenário? No ou
tro -plenário nem tanto, mas neste nós temos apenas um 
representante do PTB, que é o eminente Senador Nelson 
Carneiro, uma das glórias do Parlamento deste Paí.'i; Era 
a observação menos de ordem polltica~ mas-como-que de 
caráter histórico, que gostaria de deixar assinã.la_da n_p 
discurso de V • __ E~' Milito _obri_gado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vou, em 
cinco minutos, encerrar. 

Senador He\vídio Nunes, às vezes observações históri
cas são mais difíceiS de responder do que as observações 
políticas. Veja V. Ex~, há pouco, o Senador José Lins co
meteu, em relação ao Presidente Vargas, comparando o 
PTB de hoje com o do Presidente Vargas, cometeu, no 
meu entendimento, mas não sei se o espírito d~ velho 
udenista fez com que S. Ex• baixasse o microfone. 

Senador Helvídio Nunes, V. Ex• vai me fazer justiça, 
pois concofdo com V. Ex• num ponto, sobre a gloriosa 
figura do Parlamento brasileiro figura excelsa, respeita
da por todos nós, que ê a do Senador Nelson Carneiro. 
Acho que ninguém aQui colocaria em dúvida os predica
dos de intelectual de homem público do Senador_Nel_son 
Carneiro. 

Não investi, propriamente, contra o Partido Traba
lhista Brasileiro. O que disse é que lamento que, neste 
momento, ele venha a dar apoio a essa posição. V, EX' é 
um jurista, V, Ex• sabe que esse decreto-lei ê discutível 
quanto a sua constitucionalidade. E veja V. E;<.• que falo 
a um engenheiro e a um douto jui"Tsta. Ele mistura, Sena
dor Helvfdio Nunes, problemas de aluguéis, problemas 
tributários, problemas salariais. Evidentemente, quanto 
nada é discutlvel. 

O Sr. Helvidio Nunes- É um documento abra.ng~nte. 

O SR. ITAMAR FRANCO- É uma mixórdia, diria 
eu, melhor do que a abrangência, como quer V. Ex• Mas, 
essa mixórdia, Senador Helvfdio Nunes, é que teiíamos 
que discutir. Onde? Na Comissão Técnica, na Comissão 
Mista. E isso não foi J?OSsfvcl. 

Quando V. Ex' fala do acordo entre o PTB e o PDS, 
recordo~ me e vejo, ali, a figura do nobre Senador Nelson 
Carneiro, de que brinquei, num aparte a S. Ex•, dizendo 
a respeito desse. "natnoro", que ele iria terminar. E, hoje, 
nobre Senador Helvídio Nunes, nem é mais namoro. 
Isto é, realmente, um casamento. Já não se pegou niais 
nas mãos, não houve mais aquele namoro antigo de se 
pegar nas mãos: foram- a__os_ beijos e aos atas subseqUentes 
a esses beijos. Esta F a-verdade. 

Nós não temos nada com o fato de que o Partido -Tra~ 
balhista Brasileiro, neste momentO, faÇ::i um acordo com 
o PDS. ta velha praxe parlamentar. Mas, logo sobre um 
Decreto-lei impo"sto, mais uma vez, ão CongressO Nacio
nal, nem que este possa partiCipar? Custaria ao Governo 
enviá-to através de-um- Projeto de lei, nobre Senador 
Helvídio Nunes? Seria difícil ag Goveirio, que, jã hoje, 
tem maioria mi Câmata dos Deputados e uma maioria 
expressiva no Senado da República, examinar a matéria 
em forma de projeto de lei? Não. 

Sr. sen-ãdor Helvídio Nunes, V. Ex' foi muito inteli
gente, porque V. Ex• sabia que não poderia ir ao-ft.iifdo 
da questão. E é isto que machuca a todos nós. É que nós 
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não conhecemos, nobre Senador Helvídio Nunes, não 
conhecemos, ninguêm conhece, o Congr~sso Nacional 
não conhece os acordos que são ftrmados em nome do 
povo brasileiro. Nós não sabemos, hoje, o que se passa 
em Washington, Nova Yorque, Londres ou qualquer ca
pifal. E foí POr íSlo que iniCiei o meu discurso lembrando 
o depoimento do ex-Governador Carlos Lacerda, em re
lação ã viageirl do Sr. Campos Sales à Europa. Dizia o 
Deputado Carlos Lacerda que aquele livro precisava ser 
reeditado, para que. os brasileiros conhect~ssem um_ pou
co daqui!(} que_foi feito pelo Presidente Campos Sales. 

O Sr. Virgílio Táv_ora- Permite V. Ex• um ap_~rte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, 
nobre Senador. Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Jâ que citado por V, Ex•, soli
Citamos o apart"e.VimÕs há pouco que V, Ex• estava sen
lo- itvo- de tantos "apartes e achalnos desne_cessário dar a 
riossa contribuição. Mas, já que V. Ex• Citou o nome, 
meu nome, vou acudir a seu pregão. Süriplesmente, 
quem foi o relator do 2.024? Justamente o_ seu colega. 
Demos parecer contra. E não entramos no mérito, fica
mos na preliminar. Até que nos provem o contrário, se o 
2.024 havia tornado perempto o 2.012 a expedição do 
2.045 também havia de tornar prejudicado esse último 
diploma. Foi este o meu parecer, parecer que sustento 
em qualquer ocasião. Visto o item prtrrit!iro. Quanto ao 
segtindo, quero lembrar a V, Ex~. que atendendo ao seu 
zelo,que aqui ê sempre louvado, trouxe a esta casa, en
treguei à Oposição e depois a V, Ex' mesmo, texto da ter
ceira carta_ de intenções, com todos os- documentos, que 
sabe ex,istír, quanto a essa terCeira rodada de nego
ciações, a Liderança do Governo. Mas, se V. Ex', por 
qualquer motivo, tenha estraviado a sua cópia tirarei xe
rox do origínal e, logo mais passarei às mãos de V. Ex~. 
Não, eminente Senador, não vou dizer que o 2.065 seja 
um modelo de diploma legal; ele tem seus defeitos - e 
isso. mesmo disse às autoridades competentes mas no 
momento se assegurou à maio-ria que como esperam to
dos aqueles e_conomistas que estejam com o espfrito de
sarmado, sem paixão, por causa da situação que atraves
samos, era ele o remédio amaríssim_p que teríamos que 
tomar. Eram estas as explicações que queríamos dar a V. 
Ex.• .. 

__ O~SR.lTAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vou en
cerrar, apenas respondendo ao Seriado~ Virgíli-o Távora. 
Prometo a V, Ex• que não vou gastar mais do que três 
minutos, agradecendo já a benevolência de V, Ex• 

Senador VirgHio Távora, em primeiro lugar, quando 
me referi ao2.024, eu não citei o nome de V. Ex'. Sei que 
o 2.024~ porque fiz parte da comissão, V. Ex.' .. , 

O Sr. Virgilio Távora- Há pouco V. Ex•citou que es
távamos até de microfone annado ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, V. Ex• não enten
deu, eu fiz uma brincadeira com V. Ex•. Quando o Sena
dor José Lins me interpelava o Senador José Lins nunca 
aparteia, ele interpela- V. Ex' buscou o microfone para 
apartear, e no momento foi uma coincidência, tima mera 
coincidência quando o S_enador José Lins _se referi~ ao 
Presidente atuat e V. Ex• recolheu seu microfone. Eu 
apenas observei... 

O Sr. Virg"ílio Távora- Há um equívoc_o de V. Ex• fi
zemos um elogio póstumo ao falecido Senhor Presidente 
Getúlto Vargas-, em nonie do Sen-ado, qüando das come
morações de seu centenário e no caso, em nome da Ban
cada do PDS. Fol justamente o Senador pelo Ceará, 
Virgílio Távora, amigo particular do Presidente, embora 
seu adversário, do falecido Presidente há muitõ_S anos. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu estava presente, 
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O Sr. Vigílio Távora- Não, ao contrário do que pen
sa. O fato de ter citado o nome do Presidente Vragas 
incentivar-nos-ia até mais, a lhe dar o aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, Senador Virgílio 
Távora, veja que minha observação visual pode ter si~ 
do .. 

O Sr. Virgílio Távora- Como eqtdvoca? Não? 

O SR. ITAMAR. FRANCO- Não, em absoluto. V, 
Ex~ preocupado, e eu estava presente quando V. Ex• re~ 
jeitõu o Decreto_.Jei n9 2.024, e eu também dizia issO há 
pouco. 

~O Sr. Virgílio Tãvora - E lemos as razões. 

O SR. lT AMAR FRANCO - O decreto rejeitado 
pela Comissão Mista e pelo Congresso Nacional. 

O -sr. Virgílio T!i_v_ora - E quais foram as razões ale~ 
gadas? Essas que há pouco aqui expendemos. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ninguém disse o con~ 
·trárii:i. - ---

Quando V. Ex• diz na terceira carta de intenção, V. 
Ex~ comete um profundo engano, porque essa terceira 
carta de intenções, Senador Virgílio Távora, ela terá que 
ser alterada. Porque nessa terceira carta de intenções, o 
Ministro se refere ao Decreto-lei n"' "2.045, jâ agora alte
rado nessa sucessiva ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Como uma das medi
das tomadas. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador, assim nós va
mos ter a terceira, a qUinta ... 

Sr. Presidente, vou encerrar para dizer a V. Ex• que 
daqui" a "três, quatro meses a Nação brasileira vaíVerifi
car -os efeitos da-nosOs do Decreto-lei -n~' -2.065. 
~Sr. Presldente, ailtes de encerrar, quero dirigir-me a V. 

Ex• e acho que poderia fazê-to depois, mas já que estou 
na tribuna aproveito para interpelã~lo, desta vez com 
reSpeítO.-Hà um -Projeto de Lei nosso, de n"' 84, que sub
mete à aprovação do Congresso Nacíonal, os contratos 
visando a obtenção de empréstimos mternacionais. Esse 
projeto foi apresentado ao Senado em maio de 1982, já 

-roi- áproVádo por Iodas as Comissões Permanentes da 
Câmara Alta, e eu não sei, Sr. Presidente, o que está 
acontecendO- com -esie prOjeto de lei, porque ele não vein 
ã Ordem do Dia. Gostaria de indagar de V. Exf, eviden
temente, para uma posterior informação, o que está 
acontecendo com este projeto· de lei de nossa autoria? E 
dizer, Sr. Presidente, observando o que vi na Comissão 
Mista, a partir de hoje,_ enquanto estiver no plenário, a 
não ser que me ausente, vou pedir verificação do quorum 
em todas as matérias, para que o Partido do Governo 
cumpra religiosamente aquilo que ele fez na Comissão 
Mista, mantendo lá os seus Deputados, Senadores e 
aprovando de mapeira autorftária o Decreto-lei n9 2.065. 
(Muito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena
dor Itamar Franco, a Mesa se louva nas informações de 
V. Ex• e vai determinar à Secretaria para que inclua na 
Ordem do Dia o projeto de autoria de V. Ex•, de n"' 84. 

Concedo a--palavra ao nobre Senador Humberto Luce
na, para uma comunicação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder 
do PTB. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder. pronuncia o seguinte discurso,)- s~. P_fe~idenie, 
Srs. Senadore:s: 

Agradeço ao nobre Senador Humberto Lucena por ter 
posto algodão entre os cristais. Realmente, depois da in
tervenção do nobre Senador Itamar Franco, era preciso 
que nascesse, no seio do PMDB, quem evitasse choque 
entre velhos companheiros. 

Sr. Presidente, recentemente., ufirmei nesta Casa que 
era contra as questões fechadas, desde que elas não re
presentassem pontos programáticos. Não compareci à 
reunião do último sábado, em São Paulo, quando o Par
tido Trabalhista Brasileiro decidiu fechar questão. Mas, 
não posso deixar, em face da'\ crítlcas aqui feitas pelo 
nobre Senador Itamar Franco, de ressalvar que o Parti~ 
do Trabalhista Brasileiro, ao declarar seu voto favorável 
ao Decreto~lei n9 2065, não coilcfetizot.i- nenhum cas_a~ 
menta com o PDS; apenas afirmou que, nesse caso, votaM 
rá com o PDS. -

A moção aprovada, Sr. Presidente, e que incluo nos 
Anais, diz expressamente o seguinte: 

"No entanto, reafirma o PTB o seu inconformis~ 
mo por mais este sacrifíCio impo'sto à riõssa classe 
trabalhadora e manifesta sua esPCrança de que este 
seu gesto de grandeza desperte a dormida sensibili
dade governamental, para que se concedam, aos 
nossos trabalhadores, a estabilidade no emprego, a 
autonomia sindical, a liberdade de greve, e, ao nos
so povo, eleições diretas cm todos os níveis e uma 
Assembléia Nacional Constituínte, que são as ni.ais 
sentidas aspirações nacloilã-is. e pelás quais conti
nuaremos lutando em estrita confoiiii.-ídadc com a-s 
linhas programáticas de nosso partido." 

E a nota divulgada, que também insiro nos Anais, 
conclui dizendo: 

"Reitera o PTB, nesse momento, seus compro
missos programáticos Pela democracia, a liberdade 
e a justiça social e propõe ao Governo e a todos os 
partidos políticos a convocação de uma Assembléia 
Nacional Constituinte e a realização de eleÍçõcs li
vres e diretas para Presidente d:.i República, 
devolvendo-se ao povo seu sagrado direito de esco-
lli~ . 

Quero dizer, Sr. Presidente, que não estamos tlío dís
tantes, o PMDB e o_ PTB, na de(esa desses postulados 
que são pontos de vista programátícõs, não s6 do -PTB, 
como também do PMDB. O que houve foi um encontro 
de opiniões, em determinado instante, em face de uma 
determinada situação. Não houve troca de favores. O 
noticiário da imprensa, sempre ávido de divulgar novi
dades, é que eSpalha distribuição de ministérios e de car
gos públicos. Nada disso foi tratado. No pluripartidaris
mo, é natural que os partidos possam se encontrar aqui e 
se desencontrar ali. ~ possível que, amanhã, o PDS este
ja contra as eleiçõesdiietas, ln as o PTB estará ao lado do 
PMDB, ao lado do PDT e ao lado do PT em favor das 
eleições diretas e em favor de unlã Assembléia Nacional_ 
Constituinte. 

As críticas do nobre Senador Itamar Franco são uma 
constante na sua ati v idade parlamentar. Louvo sua tena
cidade, mas quero ressaltar que neste ensejo não lhe cabe 
ruzão: o Partido Trabalhista BraSíleiro decidiu, pelo seu 
Diretório Nacional, U.ina posição c(uejulgou conVénie'nié" 
aos interesses nacionaiS e fTcOll"liVfC pU r-ã -deliberar, em 
todas as outras oportunidades, sobre as questões que lhe 
foram presentes. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presjdente, pedindo a 
transcrição da moção e da nota oficial do Partido. (Mui
to bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
____ NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

A MOÇÃO: VENCER A CRISE 

Neste momento grave da vida nacional, quando é imi
nente o caos financ-eiro gerado pela dívida externa e a in
nação interna, entende o Partido Trabalhista Brasileiro 
que não pode se omitir na colaboração, ao Governo Fe
deral e às autoridades constituídas, no sentido de se en
contrar-um<! solução p<lra debelar-se a crise sem prece
dentes que nos atinge. 

"O Poder Executivo editou o Decreto n9 2.064, com 
emendas do Decreto n9 2.065, p<:~ra u limitação dos au
mentos salariais, dos alugueres e das prestações do 
BNH. eSüibdecimento de novos impostos e majoração 
d_e.tribut_ps~staduais, A justificativa é a_contenção da in
n;J_çào~ a cobertura da dívida interna e a estabilização de 
no"&Sa economia. 

"'Trãta~se de medidas que os organismos crediticios in
ternadoiHiis reputa-m Como TrldispensáYeis à manutenção 
de nosso crédito externo, à recomposição de nossa dívida 
e para o fornec·Jmento de novos recursos que permiürào 
o fechamento das contas internacionais, evitando-se um 

- colapso na importação de produtos fundamentais ao 
funcionamento da indústria brasileira, inclusive o pe
tróleo, essencial para noss2 economia. 

"Segummcnte, impõe-se um sllcrlfício aos assalaria
dos, particularmente à classe média. 

"Entendemos contudo que, sem sacrificio de toda a 
cOletividadc, será impossível emergimos desta dramática 
situação. Temos ressalvas e reservas aos Decretos edita
dos. Todavia, é Urgente c aflitiva nossa posição interna
cional, não permitindo qualquer recuo ou hesitação, Te
mos que continuar caminhando, e o caminho, ainda que 
e:>pinhoso e árduo, não pode ser interrompido, sob pena 
de termos de enfrentar um catadisma económico, a con
seqüente colvuisão social, e em decorrência, o retrocesso 
político, com possível perda das conquistas democráticas 
até agora atingidas. 

.. Assim, como partido político, assumimos integral
mente nossa responsabilidade_ neste processo históriCo e 
acima dos f<icdosismos e das paixões partidárias com 
acendrado esPírito público e patriótico, decidimos fêchar 
questão pela <!provação dos referidos Decretos-Leis, de~ 
terminando à nosSa bancada no Congresso_ Nacional 
qUC, sob <JS comi nações legais, cumpra a presente diretriz 
política (art. 72 e seguintes_ da Lei de Organização" dos 

--Partidos Políticos..,.... da Lei n9 5.682/71). 
"No entanto, reafirma o PTB o seu inconformismo 

por mais este sacrifício imposto à nossa classe trabalha
dora e manifesta sua esperança de que este seu gesto de 
grande;z:a desperte a dormida sensibilidade governamen
tal, para que se concedam, aos nossos trabalhadores, a 
estabilidade no emprego, a autonomia sindical, a Iib_er
dade de greve, e, ao no~so povo, eleições diretas em to
dos os níveis e uma Assembléia Nacional Constituinte, 
que são as mais sentidas aspiraçõ_es nacionais, e pelas 
quais continuaremos lutando em estrita conformidade 
com aS linhas programáticas de nosso partido. 

A NOTA: SALVAÇÃO NACIONAL 

O Partido Trabalhista Brasileiro, na conformidade de 
suas responsabilidades históricas e atento a gravidade do 
momento brasileiro, ouvido s_eu Diretório Nacional e 
suas lideranças mais representativas, vem expor à Nação 
a consciente atitude político-partidária que ora assume, 
·ao- dcfinir~se sobre medidas legislativas em discussão no 
Congresso Nacional, de iniciativa do Governo. 

"São do pleno conhecimento do povo brasileiro as 
sérias dificuldades que- atravessa o País, engolfado numa 
crise ecoilômico-financeira sem precedente, alcanç:i!dO 
por umn innação devoradora e um processo de endivida
mento interno e externo que inviabilizam o nosso desen-
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volvi_rnento, comprometem a paz social, desacreditam o 
nome-do Brasil perante a comunidade internacional_ e 
·ameaçam o normal funcionamento das instituições do 
País. 

"Sofre_o .PTB os grandes sacrifícios das massas traba
lhadoras e das classes assalariadas. 

"Por não ignorar nem conformarMse com tal situação, 
tem lutado incansavelmente para minorar os efeitos des
sa quase asfixia, tendo proposto ao Governo, recente
mente, e com relativo êxito. medidas socialmente mais 
justas e mais humanas a favor das camadas humildes dQ 
Pais. 

"Entretanto, agravou-se a situação brasileira, a ponto 
de o_Qoverno federal revelar à Nação o temor de parali
sação e insolvência, se não forem tomadas, urgentemen
te, providências que rotulou como de salvação nacional. 

"Se a existência de oposições é um pressuposto do re
gime democrático, por do outro lado é de todos sabido 
que fazer oposição aos interesses nacionais é crime de 
lesa-pátria. 

"Dentro desta linha de pensamento, não pode o Parti
do Trabalhista Bras.ileiro negar seu apoio ao instrumen
to que o Governo Federal reclama como fundamental e 
imprescíndivel para enfrentar a situação económico
financeira interna, combater a inflação e negociar a díviM 
da externa. 

'"'Sobre nossos ombros não nos pesará a acusação de 
radicais. 

"O PTB deliberou emprestar seu apoio a esse instruM 
menta - o Decreto-lei n9 2.065. Como última tentativa 
de evitar o caos econômico, o descrédito do País, o fan
tasma do retrocesso político e a desestabllização do regiM 
me. Em contrapartida com a altivez e coragem cívica, o 
PTB exige d_o Governo que responda ao País com resul
tados positivos e compromisso democrático. No campo 
salarial, por exemplo, espera que tão breve quanto possí
vel o Governo responda, nos adequados níveis de retri~ 
buição os salários dos funcionários públicos civis, ativos 
e aponsentados, dos militares em atividade ou reforma
dos, que reveja as pensões e aposentadorias de responsa
bilidade da Previdência Social e do Tesouro Nacional e, 
principalmente, que dignifique a atividadf:i profissional 
do trabalhador, adotando uma polftica salarial compatí
vel com as exigências da vida. 

O PTB tem total_ autorjdade para fazer essas e outras 
exigências a favor do povo desamparado e aflito. 

"Cremos firmemente na capacidade de recuperação 
do Brasil, acreditamos na sinceridade dos bons brasilei
ros vemos confiantemente o futuro do País. Repudia
mo~ os sectarismos, o ódio, o revanchismo, que nada 
constroem e a nada conduzem a favor do Brasil e de nosw 
so povo. 

"Reitera o PTB, nesse momento, seus compromissos 
programáticos pela democracia, a liberdade e a justiça 
social e propõe ao Governo e a todos os partidos políti
cos a-_convocação de uma Assembléia Nacional Consti
tuinte e a realização de eleições livres e diretas para. Pre
sidente da República, devolvendo-se ao povo seu sagra
do direito de escolha. 

O SR. PRESIDENtE (Moacyr baila) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, para uma co
municação. 

O SR. ADERBAL JUREMA - (PDS - PE. Para 
uma comunicãção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Eu não poderia deixar de vir a esta tribuna, hoje, para 
assinalar os 158 anos do mais antigo jornal da América 
latina: o velho Diário de Pernambuco, fundado três anos 
derois da Procla~acão d,a Independência do Brasil~ em 7 
de novembro de l825, por Antonino José de Miranda 
Falcão. 

De lá até esta data, o Diário de Pernambuco é a his
tória escrita de Pernambuc~ e do Nordeste, desde as reM 
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voluçõcs libertárias, até o progresso -da Vida econ6ritTCa~- me Paflne"ira - JOi:iO Lúcio- Luiz Cavakunte - lu
social do Nordeste. O Diário de Pernambuco tem estado__ tahy -Magalhães- Roberto Saturnino- Alfredo Cãm-
sempre presente a todos esses movimentos. pos- Henrique Santillo- Derval de Paiva- Benedito 

Lembro-me, Sr. Presidente, de quand_o residi em João Canelas- Gastão Mül!er- Marcelo Miranda- Sal-
Pessoa durante l ano. isto eni !934, afárã -O-jOrnal A danha Derzi- Affonso Camargo- Álvaro Dias-
União, o Diário de Pernambuco era lido em João Pessoa Jorge Bornhauscn- Carlos Chiarei! i- Octávio Cardo-
como se lú fosse aditado. Fenómeno-idêntico encontrei 
em Maceíó, e-m Natal, mostrando que o Diário de Per
nambuco, fundado em 1825~ cumpria não- apenaS ·a- sua 
função de rrt;Jtutino do Recife mas, sobretudo, dejornaf 
do Nordeste. 

Destacam-se figuras eminentes que nele colabor<Ham 
como: Oliveira Lima, Joaquim Nabuco, Martins Júnior 
e tantos outros que, no século passado, defenderam cau
sas as mais liberais como: Abolição da Escravatura, cujo 
campeão, Joaquim Nabuco~ era um dos seus colabora
dores. 

Na República, o D~ário de Pernambuco teve à frente 
homens como Carlos de Lyra, figura respeitável na im
prensa e no empresariado nordestino, sem esquecermos 
aquele admidJVel Jornalista que fez época em Pernambu
co. pela sua capacidade de acutilar o Governo. cobrando 
soluções para o Estado e para Recife- quero referir-me 
à pena brilhante de Anibal Fernandes. 

Também na história do velho Diário de Pernambuco, a 
charge, a caricatura. começou na imprensa brasileira, 
através dQ Diário de Pernambuco. Foram os seus dirct.o
res, os seus redutores, que deram essa característica tão 
européia à imprensa brasileira, através das páginas vivas, 
quentes, palpitantes do Diário de Pernambuco. 

Em 1925, 100 anos fez o Diário de Pernambuco, e um 
jovem, que hoje é nome consagrado no Brasil e no ex.te
rior, encarregou-se de fazer um livro comemorativo dos 
100 u-noS áo -velho diário, e lá _ap:treceram as primeiras li
nhas da sociologia brasileira, porque hoje é o escritor re
conh~cido no mundo inteíro, Gilberto Freire. Colabora
ram nesta lição, que hoje é relíquia, poetas como Manuel 
Bandeira - aquele poema que todos os brasileiros co
nhecem, quando ele fala na Rua da União e na casa de 
seu avó. Colaboraram as figuras de maior realce cultural 
de Pernambuco. 

Pois bem, Sr. Presidente, o v.elho diário entrou para os 
Associados- é pena que não estejci acjui O Seita dor João 
Culmon que foi um dos seus Dir_etores - e Assis Chu
teaubri:.md, com aquela forç<l telúrica de dar aos seus 
empreendimentos seinpre uma pfoja;ão íriterrii.l.ClOnal, 
chamou a si o velho Diário de Pernambuco que passou a 
ser, como ainda hoje c~ntíOua, um doS órgãos mais bri
lhantes e atuantes dos DíárJo:S Associãdos. Atualmente, 
dirigem o velho diário, o Diário de Pernambuco de Oli
veira Lima, o Diário de_Pernambuco de Gilberto Freire,-õ 
Diário de Pernambuco de Aníbal Fernandes, dirigem 
hoje o velho diúrío Antônio "Camelo, Gladstone Bfilo, 
Zenaide Barbosa, LúCio COsta, Nereu Bastos, Joesil Bui
ros, Fernando Trigueiro. São os herdeiros de uma tr_a
dição que não pode ficar apenas nas palavras de uma co~ 
memoração neste plenáfió-:--po-rQUantO ó Diário de Per
nambuco é cm::n_e, é sangu_e --do povo pernambucano que 
sempre lutou pelas liberdades públicas. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao eminente SenUdor_Murilo Badaró, pura uma 
comunicação. 

O SR. MURILO BADARO PRONUNC!A DfS. 
CURSO QUE, ENTREGUE À R.EVlSÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBL!CADO POSTER!OR· 
MENTE. 

COMPARECEM MA!S OS SRS. SENADORES.· 
Iris Célia - Altevir Leal -:- Eunice Michiles - Rai

mundo Parente- Claudionor Roriz- Gaivão Modes
to- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Guilher-

so. 
O SR. PRESIDENTE (Moacir Dalla)- Sobre a me

sa, expedi~nte que· vai ser lido pelo Sr. !<1-Secretário. 
E lido o seguinte: -

SAL/ /605.23(846) 
Convocação. Sen_ado 
Federal. 

Em 7 de novembro de 1983. 

A Sua ExcdCncia o Senhor Senador Moacyr Dulla, 
l<1~Vice-Prcsidente, no ex_ercício da Presidência do 
Senudo Federal 

Senhor Senador, 

Tenho a honra de acusar recebimento do Ofício n<1 
SM/n<1 713, de ]9 de novembro último, pelo qual Vossa 
Excelência comunica-me a convocação para -prestar as 
informações e~~Pecíficas no requerirrú~nto de autoria do
Senhor Senador Henrique Santillo. 

2. Em resposta, apraz-me informar Vossa Excelência 
de que compareceref a-o-Pienário do Senado FedeÚI ilo 
próximo dia 10, quinta-feira, às 15:00 horas. 

Aproveito a Oportunidade paril -ren-ovar a Vossa Exce
lência os pr9testos da alta estima e mais distinta _conside
ração. - Ramiro Saraiva Guerreiro 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O expedien
te lido vai à publicação. 

Sohr~ a_ mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. I Q. 

secretário. 

É lido o seguintt:: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 284, DE 1983 

Introduz alterações na Lei n<? 6.515, de 26 de de~ 
zembro de 1977, que regula os casos de dissolução da 
sociedade cOnjugal e do casamento, seus efeitos e res
pectivos processos, para dispor sobre a guarfla dos fi
lhos e dá outras providências. 

O Congresso Nucional decreta: 

Art. I~" A Lei n~" 6.515, de 26 de dezembro de 1977, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Parágrafo único. Na manifestação perante o 
· Juiz. de que trata este artigo, havendo filhos, serão 

-é5tes ouvidos sobre os critérios de fixação de sua 
guarda. 

Art. 9<1 No caso de dissolução da sOciedade 
coiijUgUl pela separaçDo judicial consensual, será le
vada em consideraçào, preferencialmente, a escolha 
efetuada pelos filhos do casal, na fixação de_ sua 
guarda. 

§ [<1 Na escolha a ser cfetuada, o casal e seus fi
lhos menores serão assistidos por uma equipe inter
disciplinar ou, sendo isso impossível, por profissio
nal especializado, indicado pelo Juiz. 

§ 2 -Se _entender necessâi"iõ, poderá -o Ji.Lii 
_!.!tilizar~se d~ assessoria de casais, de diferentes fai
xas etárias, nível cultural e situação econômica, 
para ouvir j)âiS e filhOs envolvidos nO processo- de 
separação. 

§ 39 Os casais qUe vieram a prestar sua assesso
ria, o farão sem ônus para o Estado e no desempe
nho de tarefa de relevante _significado social. 

§- 4<1 No d_efêrimetlfo-da guarda o Juiz conside~ _ 
rará as declarações dos filhos do casal, o laudo for-
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neddo pela equipe Interdisciplinar, bem como o pa~ 
recer do conselho de casais. 

§ 59 A preferência do menor será considerada 
desde que tenha sido manifestada consciente e livre
mente, tendo maior peso na decisão do Juiz à medi
da em que tiver sido expressa com conhecimento e 

-;.~..:êiiCia- mais amplas da realidade, proPorcionais à 
idade do menor. 

§ 6_<? Será decretada a suspensão do pátrio po
der do g_enitor que recusar a guarda de filho menor, 
ut_rib_uinQo-lhe o Juiz, desde logo, a obrigação de 
prestar alimentos." 

~'Art. 10. Na separação judicial fundarl:lJ\IJ ca~ 
put do art. 5':>, serão atendidos so requisitos e pr.,1ce
dimentos estubelecidps no art. 9<.>, quanto i:t gu:m.la 
dos filhos menores do casal.,. 

"Art. 13. Se houver motivos específicos e gra
ves, poderá o Juiz, em qualquer caso, a bem dos fi
lhos, ouvido o Ministério Público, regular de manei
ra diversa da estabelecida nos artigos anteriores, a 
situação em relação aos país. 

Parágrafo_único. Veriflcados os motivos graves 
de que tf<i.ta este artigo, poderá o Juiz inclicar equipe 
interdisciplinar, bem como advogado para a defesa 
d9s direitos do menor." 

··Ar!, f5. Os pais, em cuja guarda não estejam 
os filhos, poderão visitá-los e tê-los periodicamente 
em sua companhia, assim como--os filhos poderão 
visjtar os pais, sqlvo se assim não o desejarem. 

S 19 Caberá aos pais que tenham a guarda dos 
filhos a responsabilidade sobre a manutenção e edu
cação a ser aplicada, respeitado o direito de acom
panhamento aos pais que não detenham a guarda, 
independente de responsabilidade de pre.'\tar ali
mentos. 

§ 2 O Juiz poderá designar profissionais dentre 
aqueles de que trata o art. 9<1 desta lei, para o encar
go de fiscalizar a manutenção e educação dos meno
res que não e.<>tejam sob a guarda de seus respectivos 
pais." 

Art. 2~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3<:> Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificaçào 

No I Congresso Nacional de Direito do Menor, pro
movido pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo [ns
tituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, iealizado 
em Porto Alegre, foi apresentado pela Dr' Ilka Maria 
Brack,jurísta de renome, o trabalho "O Pátrio Poder e a 
Proteção da Pessoa doS Filhos", aprovado em Plenário, 
por unanimidade, sujeito a redução final, a qual foi efe
tuada com a colaboração do Dr. Braúlio Oliveira Neto, 
Juiz de Menores de Po-rto Alegre, de 1967 a 1974. 

Referido trabalho dá origem e motiva o presente pro
jeto, cujos pontos principais, relativamente ao menor são 
os seguintes: s.er reconhecído, mediante expressa referên
cia em lei, o direito de o menor opinar na escolha da 
companhia do pai ou da mãe, após a separação judicial 
consensual, ou não, dos mesmos; ser assegurado o direi
to de manifestação de vontade, expresso em lei; por fim, 
a garantia legal do direito à aSsistência por parte de equi
pe intCrdisCir)finar. 

Sob_re esse pontos fundamentais faz-se necessária a de
-fesa dos i~teresses do menor, vez que, apesar do enuncia~
do constante_da Seção II da Le_i_ n<:>_ 6.515, a proteção do 
menor não é um fim, mas um veículo de proteção de in
teresSeS -dOs pais. A esSe respeito, cumpre salientar que a 
jurisprudência tem se dirigido no caminho da proteção 
dos pais, ou melhor, da preferência pela vontade dos 
pais, sem embargo de jã haver certas iniciativas judiciais 
de ouvir o menor, embora isso represente ainda uma 
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condescendência dos juízes, e não um direito, como pro." 
pugnamos nesta oportunidade. 

Nossa proposição visa a, por isso, consagrar, pClú lei, 
o direito do menor em ser assistido na sua escolha, tendo 
efctiv:.~ voz. ativa. 

Seu presente proposiçüo km rio-r -fina-lidade regular de 
forma satisfatória para o filho, a questão referente à sua 
guarda, tem também como substrato mais importante o 
respeito à pessoa do menor, sua individualidade, sentl
mei'Jtos c necessidades. Essa é a essência do mecanismo, 
magistralmente traduzido no arL59 do Código de Me no-

"Na aplicação desta lei, a proteção aos interesses 
do menor sobrelevará qualquer outro bem ou inte
resse juridicamente tutelado". 

Caberia aqui a indagaçào~:_cOmo, Porêm, na prática 
poderá ser avaliado, sentidO.-o in-teresse dô menor? Tal 
fato implica, necessária e primordialrtl-ente, numa revi
são por parte dos pais, educadores, advogados, juízes, 
enfim, quaisquer pessoas que lidam Com O nlenor. Tudo 
depende da maneira de enténdê--lo cofio pessoa. Não 
apenas como um cidadão do futuro, rims como um ser 
humano do presente, aqui c agora. Isso parece ser difícil, 
pois vivemos num<l sociedãde. patriúrcal. A família auto
ritarista dominada pelo pater familias, titular de um po
der arbitrário em relação aos filhos e ;.1 mulher, está bas
tante enmizada em nossa formação. 

Temos que admitir que é árduo úm pai conceder aO fi
lho um direito se. quando ele fOi tilho, seu pai nào lhe 
concedeu esse mesmo direito. O pátrio poder, em que 
pese opiniões de eminentes tratadistas, permanece bas
tõ.Jnte sacralizado. O poder-doS pais, emericntc do pMrio 
poder, deve perder esta característica que subtrai do fi
lho.J o direito do exercício de seus mais elementares direi
tos, tornando-se muita vezes objeto disponível dos pais. 

A busca de solução para a satisfação das exígêncfaS do -
menor, no plano jurídico, representa por si, uma forma 
de prevenção. Isto porque busca evitur o crescimento do 
número de crianças c jovens com YãriadQS graus de desii
justamentos psicossocial com repercussão ao longo de 
:>uas vidas, 

Esta solução compete em p:;ute à atuação da equipe in
terdisciplinar que deverá integrar nossa varas de família. 
na medida em que pelo exame e posição formulada, re
sultante da ótlca diferenciada de cada um dos profissio
nais que a ela integram, poderá levar uo Juiz um estudo, 
o mais próximo possível das necessidãdes do menor. 

Não podemos exigir que os juízeS-de família tenham 
formação e sensibilidade para enfrentar problemas- de 
origem psicossocia!. Mas não podemos permitir que o 
menor tique sujeito ao arbítrio dos pais c ao império ex
clusivo da aplicação da lei, cO!TiO rorma-decisória sobre 
suas vidas. Por isso. entendemos que a equipe intt:rdiscí- · 
plinar permitiria dentro de certos limites uma intcração 
entre um critério jurídico e um outro que corresponderia 
mais às necessidades do menor. 

O que desejamos é que não se fique na posição re.~pei
túvel, mas demasiadamente" formal e menos afetiva dos 
meros parâmetros técnicos. no encaminhamento da ma
téria tão densamente humana, criativa e mutáveL Dessa 
nossa posição é que resulta a proposta de fnrmaç~o de 
um conselho de casais, com a finalidade de subsidiar, à 
luz d<.I vivência e da convivência a decisi:io do Juiz. Sua fi
nalidade é amparar o magisúado, depois de ouvir, na 
conversa direta e franca, pais e !ilho:. envolvidos no pro· 
cesso. Será o parecer prático, dõ dia a día, com base m.l 
realidade e, por b;so, profundamente valioso. 

Por is..;,o tudo, o que se pretende não é a subversão de 
padrões morais e sociais, que alicerçam tradicionalmente 
a nossa estrutum familiar. O que se quez.-6 o respeito [1 

pessoa humana do menor, que não páde e nem deve ser 
objetl) de mera disputa no triste processo de separaç::io. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL_ (Sedio II) 

VamOS ouvir o menor. Ele teni" querer. Vamos permitir 
que ele exprima a sua preferência e extcrne sua vontade, 
a fim -de_ que ao trãuma da separação, com a carga dra
mátic<~ que ela acarreta não se some o des<ljuste subse
qtknte c injusto de urna desconfortável decisão de estra
nho:.. Ê indi~ensáve! deixar que o menor possa dizer o 
que sente e o que quer. 

Por tudo aqui exposto, temos certeza de que o Con
gresso Nacional. mais uma vez saberá atender a um legí
timo e justo reclamo da comunidade brasileira envolvida 
na questão. 

Salõ.l das Sessões, 7 Oe novembro de 1983. - Carlos 
Chiarem. 

( Ãs Comissi'Je.1· d(.' Conslituiçào e Justiça e de Le-
gislação Sodaf.) -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -O projeto 
_]i~o será publicado e remetido à.s_ comissões competen
tes. 

- O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está findu a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo 
- Sr. 1<.>-Secretârio: 

É lido c aprovõ.Jdo o seguinte, 

REQUERIMENTO No 829, DE 1983 

Nos termos do art. 198, alínea d. do Re-gimento Inter
no, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fiin de que a 
matéfia constante do item nç 6 seja submetido ao Ple
núrio cm segundo lugar. 

SuJa das Sessões, 7 de novembro de 1983.- Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- De acordo 
-com a dclibemçào do Plenário, a matéria do item n9 6 se
rá apreciada em segundo lugar. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Oalla)- Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 159, DE 19&,3. 

(Em Regime dc·Urgência- art. 371, c, do Regi~ 
m~nto Interno) 

Discussão, em turno dni~.:o, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 !59, de !983 (n~ 1.722/83, na Casa de 
origem), que dispõe sobre as medidas de proteção, 
amparo e fomento às atividadi.'S econõmicas e às 
vítimas das eriChentcs nos Estados dÚ Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa C<-Jiarina (dependendo de pa
receres das Comissões de Economia, de Legislação 

""SliCíài e dC-Finan~<.~.s}. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei· 
ra para proferir o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - 00. Para 
proferir parecer.) :...... Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Registro, antes_de proferir o Parecer da Comissão de 
Economia, evento realmente feliz. Dada a urgência desta 
m:.itérlã c a- ameaça dO Senudor Itamar Franco de pedir 
verilicaçào, percebo que as "polonetas" prestaram um 
serviço aos colonos do sul, visto que S. Ex~ foi obrigado 
a se ausentar do plenário para alterur o horário da Co
missão que examina o problema das "polonetas". 

-I! ~ubmetido a -estú Comissão. Sr. Presidente, projeto 
de lei. orig.inúrio da Cámura dos Deputados. que dispõe 
sobre urll~ conjUnto de medidas de proteçào, amparo e r o-
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tnento às ati v idade::; econômicas e às vítimas das enchen
tes nos Estados do Rio Gnmde do Sul, Paraná e Santa 
C.1tarina. 

O art. 19 dõ.l proposição concede moratória pelo prazo 
de um ano, a contar de julho de 1983, às pessoas físicas e 
juridícas dos munícípios dos Estados citados, que te
nham sido atingidas pelas enchentes dejuriho e julho, re
lativamente a financiamentos agrícolas, industriais e de 
capital de giro concedidos por bancos e instituições fi
nanceiras públicas e privadas, das obrigações fiscais e tri
butárias do Imposto de Renda, vencíveis entre julho de 
1983 a junho de !984, do línposto sobre Produtos Indus
triu!izados a recolher entre julho de 1983 e junho de I 984 
e do Imposto Territorial Rural de 1983 e 1984. 

O artigo seguinte deduz em cinqUenta por cento e pelo 
prazo do cento e oitenta dias as tarifas referentes à ener
gia elétrica. água e esgotos e de telefone, ao tempo em 
que estabelece a forma de cobertura dessas reduções por 
intermédio de Programas e Fundos, federais e estaduais. 

As pessoas jurídicas que tenham sede nos municípios 
atingidos pelas enchentes desses Estados ficam isentas, 
pelo prazo de um ano, das contribuições do FINSO
CIA L 1.art. 3'). 

Pelo mesmo pr<:tzo anterior são liberadas integralmen
te as quotas do FGTS dos empregados contribuintes da 
Previdência Social (art. 49), enquanto o artigo seguinte 
concede moratória de um ano aos mutuários do Sistema 
Fin<.Jncciro de Habltaçào, a partir de julho de !983. 

A justificação ao projeto, depois de mencionar as me
didu.s de reconstrução adota.d<.Js pelo Governo Federal, 
Ob-serva a necessidade de um programa mais amplo de 
apoio aos agricultores, "numa região que é fundamental
mente minifundiária", bem assim inicíativas de fomento 
às indústrias e ao comércio localizados nas áreas atingi
das. Para tanto, propõe medidas fiscais, de prazo deter
minado de duração, tão-somente aquele "indispensável à 
consumação da nova safra". 

O projeto sob análise recebeu pareceres favoráveis das 
Comissões de Constituição e Justiça, do Interior e de 
Economia, Indústria e Comércio, em Plenário, pelos re
latores designados pela Mesa em substituição aos ante
riormente definidos, devido à urgência requerida para a 
proposição. 

O conjunto de medidas enfei.xado na proposiç~o do 
nobre Deputado Põ.lulo Mincaronc, do ponto de vista 
desta Comissão, visa õ.l desobrigar provisoriamente de di
versas-despesas os habitantes dessas áreas atingidas pelas 
encl-lentes. Neste sentido, no caso dos beneficiários, esse 
aume-nto de renda, ainda que limitado, compensa os de 
prejuízos so~ridos em virtude das ch!,lvas. Não _ticam dis
pens.i.das eSSas mesmas pessoas de atender aos respecti
vos pagamentos, findo o prazo de suspensão. 

Ainda no caso du redução de tarifas, hit previsão, no 
projeto, quanto à forma de serem cobertas as despesas 
dela decorrentes. 

Disponibilidade real de recursos obterão apenas os de
tentores de recursos do FGTS. previstos de serem libera
dos integralmente. 

A concepçào global do projeto forma sentido, ainda 
mais porque na situação atual, de prejuízos apreciáveis, 
há que se propiciar aos produtores dessas áreas con
diCões de reco!nposições dos põ.ltrimônios perdid~s_-

Ante o exposto, Sr. Presidente, somos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmar:.l n9 !59, de 1983. 

Sr. Presidente, o parecer da comissão, é pois, favorável 
a :.tprovaç~o da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Moõ.!CJT Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para proferir o 
parecer da Comissão de LCSisfaçào Social. 

O SR.llf:LIO CUEIROS (PMDB- PA. Para prof e· 
rir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apresentado pelo ilustre Deputado Paulo Mincarone, 
o pri.!sente projeto visa a estabelecer medidas de pro· 
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teção, de natureza econõmica, fiscal c social, para as po· 
pulações dos Estados do Paranfi, de Santa Catarina e _do' 
Rio Grande do Sul, d_uramente atingidas pelas devasta
doras inundações ocon:id_as em julho deste ano. 

Dtzer da procedêncta, dij necesstdade e, mesmo, da ur
gência do projeto seria falar sobre_ o óbvio. Todos nó~ 
partilhumos, comovidamente, daqueles dramátLcos 
acontecimentos, narrados e mostrados de forma cruenta 
pelos meios de comunicação._ Fcz-se, __ no Brasil, uma 
imensa cadeia de so\ldaricdade, numa Qemonstração fra
terna do povo brasíleiro, talvez nunca vista em te_mpos 
passados. 

Se é certõ que-tudo foi fe-ito n_um gesto espontâneo de 
solidaried:.~de, não menos certo é que, apesar do vulto 
das doações de dinheiro, de mantimentos e de utilidad~s. 
o que foi apurado se mostrou insuficient~ para atender 
ao elevado grau dos prejuízos econõmicos e sociais_ sofri
dos pelos nossos irmãos do Sul. 

Assim, medidas complementares tornaram-se premen
tes, especialmente por põ.lrte dos poderes públicos. Deu
se àquela população o socorro urgente do rem_édio, do 
alimento, do agasalho. Agora, resta a tarefa maior dare
construção, da recuperação das lavouras perdidas, da 
restauraçã_o da eç_QQo_mia. Jsto, no entanto, só será possí
vel através de medidas cqmo as q~e estão consubstarlcia
das no presente projeto, inseparáveis e tantas outras, já_ 
prometidas e parcialmente atendidas pelo Governo Fe
deraL 

O que aqui se propõe se resume, basicamente, numa 
moratória, por um ano, das obrigações vencidas e a ven
cer, relacionadas com os financiamentos agrícolas, in
dustriais e de capital de giro concedidos pelas insti
tuições fmanceiras: dos encargos tributários e fiscais, en
tre eles _os do Imposto de Renda, do JPI, do FINS-Ó--:
CIAL e do imposto Territorial Rural dos exercícios de 
1983 e 1984. Paralelamente, uma redu<;ão de 50% nas ta
rifas dos serviços públicos de energia elétrica, água, esgo~
tos e telefones, pelo mesmo período. 

Concede, também, o projeto a liberação das cotas do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos emprega
dos contribuintes da Prcvidéncia _Social residentes nos 
municípios atingidos pela enchente, bem como a mora
tória dos mutuários do Sistema Finceiro de Habitação. 

Enfim, o projeto, tal como dissemos, é emcrgencial e 
pudera já ter sido aprõvado h& mais tempo. Cabe agora 
ao Poder Executivo a inicia_tiva de _outras providências, 
especialmente a liberação das verbas prometidas, de: 
modo a dotar os governos estaduais dos recursos indis
pensáveis à sua_efetiva rccuper:Jção. 

Nesta expectativa e ante à indisfarsável necessidade 
das medidas aqui propostas, manifestamo-nos pela apro
vação do projeto. 

É o parecer. Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Solicito ao 
nobre Senador Virgflio Távora o parecer da Comissão de 
Finanças. 

O SR. VIRGILIO TÃ VORA (PDS -C a. i>aca prof c' 
rir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O projeto ora cm exame nesta Comissão tem por esco
po assegurar a recuperação, de forma rápida e eficaz, das 
vítimas atingidas pelas últimas enchentes ocorridas no 
sul do País. 

De autoria do Deputado Paulo Mincaronc, referida 
proposiçZ.o::~ teve seu.. texto integralmente aprovado na sua 
tramitação, cm regime de urgência, na Casa de origem. 

Nesta Casa, igualmente tramitando em regime de ur
gência, face à neces$idad~ d~ produção imediata dos be
nefícios propostos, o projeto vem de ser aprovado pelas 
dout<~s Comissões de Economia e, agora, de Legislação 
Social. 

O urt. 2~ da matéria indica, no texto de seu parágrafo 
único, as fontes de recursos capazes de cobrir as despC$as 
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decorrentes das medidas propostas, atendendo-se, des
larte, aos preceitos de Finanças Públicas pertinentes. 

Ante o cxpo:>to, opinamos por sua aprovação no :ir 
bito de competência desta Comissão. 

~ o parecer, Sr. PreSidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE-{Moacyr Da11a1 -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instru~ão da matéria, passa~se à sua 
apreciação. 

Em discussão, (Pausa.) 
Não haVendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. {Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 

N' 159, DE 1983 

(NI' 1.722/83, na Cas!l de !)rigel!l) 

Dispõe sobre as rOedidas de proteçào, amparo c- ro
ment~ às ath'idades econômicas e às vítimas das en
chentes nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e 
Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !I' Ãs pessoas físicas e jurídicas-dos mUnicípios 

dos Estados do Rio Grande do Sul, SOJnta Caturina e Pa
rãná. atingidos pelas enchentes ocorridas nos meses de 
junho e julho do corrente ano, é conce_dida morãtóriã, 
pelo prazo de um ano, a contar de julho de 1983, dos se
guintes débitos: 

I -dos financiamentos agrícolas, industriais e de ca
pital de giro concedidos por bancos e instituições finan
ceiras públicas e privadas; 

II -das obrigações fiscais e tribi..!,_tárias referentes ao 
Imposto de Renda, cujo vencimento ocorra entre os me
ses de julho de 1983 e junho de 1984; 

III- do Imposto sobre Produtos Industrializados
!PI, cujo recolhimento deva ser feito entre julho de 1983 
c junho de 1984; 

IV- do Imposto Territórial Rural- ITR, referente: 
aos exercícios de 1983 e 1984. 

Art. 2"' Serão reduzidas em 50% (cinqUenta por cen~ 
to), a contar da aprovação desta lei, e pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) días, as seguintes tarifas: 

I -de energia (luz e força) elêtrica; 
r r- de água e esgotos; e 
li i -de telefones. 
Parãgrafo único. As despesas decorrentes da reduÇão 

tarifária de que trata e.<>te artigo serão atendidas: 
a) no caso do inciso I, pelo Programa de Mobili

zação Energética; 
b) as do inciso 11, pelos respectivos Fundos Esta~ 

duais de Ãgua e Esgotos; e 
c) as do inciso III, pelo Fundo Nacional de Teleco-. 

municações. 
Art. 3~' ficam isentas das contrib~ições para o FIN

SOCIAL, pelo prazo de I (um) ano", a contar da apro
vação di!sta lei. as pessoas jurld!C:is qUe tenham sCde nos 
municípios atingidos pelas encflerites, nos Estados indi
cado); no art. l <:> desta lei 

Art. 4ç Ficam -integralmente liberados, por prazo 
idêntico ao previsto no artigo anterior, as quotas do 
Fundo de Garantiu por Tempo- de- Serviço dos-emprega
dos contribuintes da Previdência Social residentes nos 
municípios atingidos pelas enchetes. 

Art. 5~ Aos mutuários do Sistema Finªceiro de Ha
bitaçi:io residentes nos municípios atingindos é igualmen-
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te concedida moratóri:.~, de l (um) uno, a contar de julho 
de -j 983. 

Art. 6"! Esta Lei entra em vigor na data de sua -publi
C<lçào. 

Art. 7"! Revogam-se as disposições em contrário. 

Q SR. PRESIQENTE {Moacyr Dalla)- Item 6: 

VotaçãO, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n\' 129, de 1983, de autoriu do Senador 
Gastão MUller, que obriga os passageiros c ;ripu
lantes de emb;.trcaçôes a usar colete salva-vidas, du
r:tn-te as fruvessias, Iluviais o_u lacustres, tendo 

PARECERES, sob nos 854 e 855. de !983, das 
Comissõe.<>: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade, juridicid:.Jde e, no mérito. favor[JVe!, com voto 
vencido do Senador Helvídio Nunes; e-

- de Transportes, Comunicações e Obras Públi
caS, favorável. 

Em votaç::io o projeto. em primeiro turno. 
Tem a palavra o nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA- (PDS -CE. Para cn
c-àinlllhar a votUÇão. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre~ -
sidente, Srs. Senadores: 

A Maioria aprova, cm primeiro turno, este projeto, a 
fírn de tornar passivei ao autor do mesmo apresentar 
emenda, quando da discussão em segundo turno. Desta 
maneira, esta t.tprovação não implica c nenhum compro
misso para a votaçào em segundo turno. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
o projeto. 

O Sr. Gast~o_1Vfüller- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dulla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MüLLER (PMDB- MT. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Sen::t.dores: 

Agradeço a bou vontade da Maioria. 
Como autor do projeto, jâ estou com a emenda pronta 

para ser apresentada, para a discussão coo segundo tur
no. 

Coricordo que, como disse o nobre Senador Virgílio 
Távora, há uma dubiedade de redução que gerou toda 
esta controvérsia. E, graças à Taquigrafia, fiquei sOJben
do que, quando da discussão do projeto, o Senador Nel
son Carneiro sentiu-se ameaçado, como diz S. Ex~ no seu 
discurso, de não poder mais visitar a Amazônia porque 
teria que viajar nos barcos uniformizado de salva-vidas. 
O objetivo, naturalmente, do meu projeto não é esse, 
mas, sim, que os navios e os barcos que vão transportar 
pessoas disponham de coletes salva-vidas em quantidade 
suficie.ute, cm caso de naufrágio. De modo que vou apre
sentar uma emenda, o que vai liberar o meu projeto para 
uma futura discussão e uprovação nesta Casa do ConR 
gresso Naciõnul. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- Em votação 
O prOjeto. 

O); Srs. Senadores -que o aprovam permaneçam como 
se acham. {Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia 

, para o segundo turno regimental. 

t-0 segUinte o projeto aprovado. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
NY 129. DE 1983 

Obriga aos passageiros e tripulantes de embar-:. 
cações a usar colete salva-vidas, durante as travessias 
fluviais ou lacustres. 

O Congresso Nacional d~reta: 
Art. i" Ficam os passageiros e tripulantes de embar

cações obrigados a usar colete salva~yidas, _dui~úite as 
travessias fluviais ou lacustres. 

Art. 2"' Aos infratores desta lei serão <~plicadas, mul
tas nos valores a serem fixado.s pela autoridade compe
tente. 

Art. 3"' O Poder Executivo regulamentar:_á e.<;ta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicaçiío. 

Art. ..f.o;> Esta Lei entra em vigor na--data de sua publi-
cação. 

Art. 5"' Revogam-se as disposições _em contrário. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Item 2: 

Votaçiío, -ern tUrnO único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' I, de 1981 (n"' "865,(79, na-Casa de ori
gem), que assegura matrícula, nas escolas de qual
quer nível, aos servidores que especifica, tendo 

PARECERES: sob n's 286. de 1981, 474 e 475, 
de 1982, das Comissões: 

- de Educação e Cultura - 19 pronunciamento: 
favorável ao PrOjetO, ·com EmCnOiri..,-T~CEC que 
apresenta: 2"' pronunciamento: favorável il Emenda 
n"' 2, de Plenário; e 

-de Constituição c Justiça, favorável ao Projeto 
e contrário às Emendas n9s l, da Comissão de Edu
cação e Cultura, e 2, de Plenário. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas a ele 
oferecidas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~ 
se como estão. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. PresídCi1te, peco verifi
cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai-se pro
ceder à verificação requerida. 

Solicito aos Srs: Senadores que ocupem os seus devi
dos lugares, a fim de que possamos fazê-la pelo sistema 
eletrónico de votação. (Pausa.) 

Como vota o Sr. Líder do PDS? 

O Sr. Vil-gílio Távora- Nào. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota 
o Sr. Líder do PMDB? 

O Sr. Gastão Müller - Siril. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla) -_Como vota 
o Sr. Líder do PTB? 

O Sr. Nelson Carneiro- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dallu) - Os Srs. 
líderes já votaram; podem votar os demais Srs. Senado
res. (Pausa.) 

(Procede-se à_votação) 

VOTAM "SIM'" OS SRS. SENADORES: 
Alberto Silva- Alfredo Campos- Ga!iiâo_ Miitler

Hélio Gueiros- Itam<~r Franco- Mário Maia- Mil
ton Cabral - Nelson Carneiro - SãJ(fit-nha Derzi -
V irg1lio Távora. 
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I"OTAM ""NÃO" OSSRS. SENADORES: 
Almir Pinto- Eunice Michi!es- Guilherme P:.~lme-i

ra- Jotto Lúcio- Jorge Bornhausen- Jutahy M:.~ga
lhàe~. 

ABSTEM-SE DE VOTAR A SR• SENADORA: 
!ris Célia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Votaram 
'"SIM'" 10 Srs. Sen<~dores; "NÃO" 6. Houve uma abs· 
tenção. 

Não há quorum. 
A Presidência, nos termos regimentais, suspenderá a 

sessão por alguns minutos prtra com'ocar ao plenário Õs -
Srs. Senadores que se encontwm em seus gr~binetes. 

Está 1iUSpcnsa a sessão. 

(Suspe~s'"a às i6 hor~s e 8 minutos, ã sessão é rea-
berta às 16 horas e 18 minutos.) -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaber-
ta a ses.são. 

A Presidência vai renovar a· votação pelo sistema e!e
trônico. 

Pe(.:o aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
(Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Pfocede-se à votação 

VOTAÚ '"SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos- Gastão Müller- Hélio Gueiros 
- Helvídio Nunes- Itamar Franco- José Fragel\i-
1\Hii"iõ l'vtuia - Nelson Carneiro - Saldanha Dcrzi. 

VOTAM "Ni{o·· OS SRS. SENADORES: 

Almir Pinto- Aloysio Chaves- Carlos Alberto
Carlos Chiarelli -:Eunice Michiles - Guilherme Pal
meira- João Lúcio- Jorge Bornhausen- Jutahy Ma
galhães- Lomanto Júnior- Milton Cabral- Murilo 
Badaró - Pas.sos Pôrto - Virgílio Távora. 

ABSTEM-SE DE VOTAR A SR• SENADORA: 

fris Célia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Votaram 
pela aprovação_ do projeto 9 Srs. Senadores; contra 6_. 
Houve uma abstenção, 

Não há número em plenário. 
A Votaç~o da matéria fica adiada. 
Nestas condições, as demais matérias da pauta, Proje

tas de Lei da Câmara n~s 131/81, e 103/82; Projetas de 
Lt!i do Senado n"'s 120/81-Complementar, l03f81 e 
280/80, constantes dos itens n"'s 3 a 5, 7 e 8 da Ordem do 
Dia, deixr~m de ser apreciados nesta data, uma vez que 
estão cm fase de votação, ficando adiados pam a próxi
ma sessão-ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o_ 

seguinte discurso.) -::__S_r., Presidente e _Srs. Senadores: 

Transcorreu, ontem, Q "Dia Nacional da Saúde". 
Em abril deste ano, no Dia Mundial da Saúde:, fiz, des

ta tribuna, um retrato de corpo intéiro dã atual situação 
sanitária do BrasiL 

Para tristeza e preocupação minha, pude constatar 
-qUe nada dó" que anrmei, naqueli opo-rtuD.ida"de, está em 
desacordo com o que acaba de divulgar sobre a saúde no 
B"rasil a riová. revista Fórum- Mundial dã Saúde, editãda 
pela Organizaçào __ Mundial da Saúde. 
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Esse organismo internacional revela que o Brasil vive 
uma realidade sanitária das mais inquietantes. Trata-se 
de um estudo, que, pela sua importância, merece a maior 
r~ tenção, pOis seU autor- ê-CI-próprío difetor-geral da Or
ganização Pan·Americana, Dr. Carlyle Guerra de Mace
do. Para esse técnico, os serviços básicos de saúde em 

_ nosso País_ não são nada animadores. 
Mais de 40 milhões de brasileiros não têm acesso aos 

serviços de saúde. Com uma população de mais de 120 
milhões de habitantes, possui o Brasil apenas 450 mil lei
tos e pouco mais de roo mil médicos. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Eu solicita~ 
ria ao nobre Senador que está na tribuna me permitisse 
chamar a atenção do Plenário. 

Há um orador na tribuna discursando, e peço para ele 
toda a atençào dos Srs. Senadores. 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu agradeço a cooperação 
da Mesa, advertindo os nobres colegas mesmo porque 
nós estamos falando da saúde do Brasil, que eu acho é 
problema que interessa muito aos nossos companheiros 
Senadores, -porque estão acontecendo muitas coisas por 
esses- recantos do Brasil, a que esta Casa deve dar uma 
maior atenção para ter moral suficiente para exigir do 
Poder Executivo aquilo que nós daqui clamamos, em 
várias oportunidades, quando nos dirigimos ao setor ad
ministrativo de nosso País. 

Mas, continuando, Sr. Presidente: 
Ainda- para o Diretor-geral da Organização Pan

Americana da Saúde, que repete em outras palavras o 
que há mais de cinqücnta anos dizia o inesquecível Mi· 
guel Pereira. "o Brasil é um País doente, que perde mais 
de um milhão de vidas por ano" quer dizer, continua a 
ser um "grande hospítal". E uma das grandes causas des
sa triste- realidade prende-se ao fato de metade da nossa 
população sofrer de deficiências nutricionais. 

Sr. Presidente, apesar do paradoxo, co-existem no Bra
sil doenças típicas de regiões em desenvolvimento, como 
as doenças transmissíveis e carenciais, com as moléstias 
dos países desenvolvidos, como as chamadas doenças 
crônicas degenerativas, os distúrbios mentais, as hiper
tensões arteriais e os mais variados traumatismos ca_usa
dos pelos acidentes e pela violência, características dos 
grandes centros urbanos. 

Todavia, para atender aproximadamente 90% das ne
cessidades de saúde de nossa população, bastaria o fun
cionamento regular dos serviços classificados no nível 
primário, realizados, como se sabe, pela assistência am
bulatorial. Já para outros 10% das necessidades de saúde 
do povo, seriam suftcientes o funcionamento dos ser
viços dos níveis secundário e terciário, onde se acham 
concentrados os hospitais gerais e especializados. 

Ocorre, Sr. Presidente, que os serviços de nível pri
mário, isto ê, aqueles serviços prestados basicamente nos 
ambulatórios, não possuem instalações suficientes para 
cobrir as necessidades de saúde em todos os municípios 
brasileiros. Além do mais, Sr. Presidente, para que 40 
milhões de brasileiros tenham acesso a esse típo de ser
Viço, seria -indispensável que-Seu custo õperacional fosse 
coberto pelo Poder Público Federal, com a colaboração 
dos poderes estaduais e municipais, porque a essas entí
dades é que cabe assegurar o direito à saúde. 

Por outro lado, o baixo poder aquisitivo vem privando 
aqueles 40 milhões de brasileiros do acesso aos serviços 
primários de saúde. 

Enqu-antO isto; os serviços de nível secundário e ter
ciário, serviços por sua natureza mais dispendiosos, por
que prestados nos hospitais.gerais e especializados, têm 
seuS c:ustos pagos, entre nóS, pelo INAMPS, na quase to
talidade dos casos. Ocorre, porém, que, como sabemos, 
os -recursos financeiros do INAMPS, por lei, devem pro
vír· da chamad:i _trÍplice confribuiÇão Previdenciária, re:. 
colhida menSalmente pelos trabalhadores, pelOs empre
sários e pelo governo. Na realidade, tal não ocorre. Os 
~nc_argos das c_po_t_ri_byições previdêncíãrias, porque cón-
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signadas compulsoriamente nas folhas de pagamento 
dos trabalhadores vêm r~aind_Q quese que ex:clusivã
mente sobre seus ombros. 

O empresário, este, COstumã repassar o valor das con
tribuições previdenciárias para o custo de seus produtos, 
os quais acabam por ser comprados pelos trabalhadores. 
E é aqui que vemos o trabalhador brasileiro, além de so
frer um oneroso desconto em seus minguados salários, 
acaba por sentir na própria carne uma nova sangria sala
rial ao comprar produtos por um preço que inclui o va
lor da contribuição previdenciáría- rCpassãdã p·elõ seu 
empregador. 

Quanto ao governo, todos sabemos que, de longa da
ta, ele se esqueceu que tem a responsabilidade de asse_gu_
rar o exercício dQ direito à assist_ência médica, e, como 
um inudimplentc contumaz, tr_an(ere para o trabalhador 
o ónus de assumir, praticamente· Sózinho, os custos dos 
serviços de nível secundário e especializado, prestados 
nos hospitais. 

Ora, Sr. Presidente, é o caso de se perguntar: que se 
pode esperar de uma assistêncíã-Sanítáiia que, para Ser · 
mantida, depende, praticamente, da contribuição com
pulsória do trabalhador? Esta _é a pergunta que fazemos, 
hoje, às autoridades sanitárias do Pais, no Dia Nacional 
da Saúde, 

Na Amazônia, Sr. Presidente, apenas a doença de 
Chagas e a esquistossomose não acusam (ndi&s alar
mantes como em outras regiões do P<J.ís. Em contraparti
da, endemias, como a marárTa:-atelshmpniose tegurnen
tar, a hansenfase, a febre ãrifafela- Silvestre c outras ar
boviroses, ·a tuberculose, as leptospifoses e as filarioses, 
continuam a ser graves problemas médico-sanitáriOs na 
Amazônia, além de outras doenças mais raras, como a 
sindrome hemorrágica de Altamira e a febre negra de 
Lábrea. 

A bouba, a lepra, o puru-puru e outras parasitos, titm
bém continuam a preocUpar pela alta incidência da taxa 
de transmissão, e, sobretudo, peta inexistência de trata
mento adequado. 

Todavia, o que mais nos preoCUpa ê sabermos que o 
saneamento da Bacia Amazónica, como de inúmeras 10-
calidades do País, até hoje, ainda não produziram os 
efeitos esperados, malgrado o trabalho de algumas cam
panhas episódicas. 

Ao concluir essas considerações sobre o quadro pouco 
animador da saúde e_rn nosso País, desejamos lembrar as 
oportunas palavras do eminente médico Herval Pina Ri
beiro, Secretário-Geral da Associação Médica Brasileira: 

"Distribuição de renda mais eqüitativa e desenvolvi
mento social mais adequado: este, o único caminho parã 
inverter o quadro_mórbid9 da população brasileira''. 

O avanço da tecn__ologia pode minimizar esse quadro 
mórbido através de ações de saúde, mas isto não vai re
verter o perfil de morbidade ou mortalidade da popu
lação, mesmo que algumas doenças possam ter sua inci
dência ou prevalência dimlnufdas. 

As doenças endêmicas, epidêmicas e parasitárías são 
doenças dos grupos populacionais mais pobres e caren
tes de tudo, inclusive de terra, emprego e de organização 
em termos de pressão social e política. Isto impede, entre 
outras coisas, que a União dispense a esse grupo popula
cional a prioridade necessária. Haja vista os escassos re
cursos orçamentários para o Ministério da Saúde e a ca
rência de uma rede básica de saúde capaz de executar, 
com eficá.da, até o prográma nacional de imuni_~ações, o 
qual inclui apenas 6 doenças epidêmicas (Difteria, Co
queluche, Tétano, Paralisia infantil, Sarampo e Tubercu
lose). 

Esta a questão central:- as doenças de massa são 
doenças da po h reza e não se acabará cum elas se a ques
tão económica e social, que é a sua base, não for enfren
tada. 

Assim, todas as deficiêncías estruturais e funcionais 
das instituições de _saúde decorrem de uma política eco-
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nômica c social, da qual resulta uma política de saúde 
itladequada e, conseqüentemente, ineficaz. 

Esta constatação poderá parecer um convite ao imobi
lismo ou, pelo contrário, um exClusivo e intransígente 
trabalho no sentido de modificar a política económica 
do País, que nesses últimos 20 allos favoreceu extraordi
nariamente a concentração de renda. 

Sr. Presidente, neste Dia Nacional da Saúde, comple
mentando o pronunciamento que faço nesta tarde, gos

-taria de fazer uma ligeira remissão ao discurso- que profe
ri na semana passada, denunciando à Casa e à Nação as 
precárias _condições de_ saúde_ social e económica em que 
as populações do Sul, de obreiros, de operáriOs, que não 
têm a qualificação e nem_ têm a ambientação do cantata 
com a exploração da terra, porquanto são funcionárioS
de empresas, da indústria de São Paulo, de Minas Gerais 
e do Centro-Syl, estã_o sendo _levados como gado para o 
meu Estado, e lá send9 jogad9s ao meio d_a mata, sem a 
menor assistência, sem que·a Estado do Acre, que é sabi-
d~mente um Estado pobre e sem recursos, possa dar a es
sas populações que estão sendo levadas criminosamente 
pelo INCRA, para o Estado do Acre, um mínimo de as
sistência 

Eu quero dizer à Casa que estâ conflrmado aqui, pelo 
próprio funcionário do INCRA, ao ser argilido pelo jor
nal quanto à denúncia que fizemos, que estaria e está ha
vendo um verdadeiro genoCídio em m_inha terra, de 
patrícios nossos que estão sendo levados para Já. Tenho 
aqui a confirmação dos próprios funcionários do IN
CRA, que no Jornal do Brasil, respondendo às nossas 
considerações aqui do Senado, diziam o seguinte: 

"O diretor do Departamento de: Projetas do IN
CRA, Sr. Giovanni Anísio Alves, ao responder à 
denúncia do Senador - referia-se ao Senador 
Mârio Maia, naturalmente - explicou que "todas 
as dificuldades que estão acontecendo hoje no_0-cre, 
são difiçuldades naturais de todos os processos de 
colonização,'' 

Veja bem, Sr. Presidente, qual é a filosofia, qual é o 
pensamento, qual é o conceito que tem de colonização a 
política do INCRA. Se fosse em período de emergência, 
se o Brasil estivesse em guerra, se nós precisássemos arre
gimentar uma população de emergência, como foi arre
gimentada em 1940, no Nordeste, para mandar os nor
destinos reativarem os seringais da Amazônia para pro
duzir borracha, porque os seringais da Malásia não po
diam mais fornecê-la, em virtude do at!:lque de Pearl 
Harbor pelos japoneses, quando o Mundo Ocidental 
teve que vir buscar o látex novamente na Amazônia às 
carreiras e de uma nianeira de efnergência, aí, sim, St. 
Presidente, justificava-se uma correria para a Amazónia. 
Mas agora, que o Brasil está em paz, estão fazendo pro
jetas de assentamento dirigido. Projeto de assentamento 
dirigido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quer dizer proje
to planificado, onde todas as situações elementares para 
amparar essas populações, que são deslocadas, seriam 
previstas. 

No entanto, nada disso está sendo previsto, Sr. Presi
dente. E o próprio Diretor-Presidente do INCRA, que é 
órgão encarregado dessa colonização, o Sr. Paulo Yo
ko_ta, ao ser argüido por nós, de que não podia continuar 
mandando essas famílias para o Acre, de maneira mais 
fria, nos respondeu que era isso" meSmo, que nos proces
sos pioneiros de colonização aconteciam mortes, as pes
soas _ql,le n~_Q _se __ !:l<iê-Pt_~_..,_a_m ~_()_!TÍ_am mesmo,_ era o custo 
do pioneirismo no Brasil. Ora, s~~ PreS-idente, nós não 
podemos aceitar essa conceituação e essa frieza desuma
na para com os nossos conterrâneos, os nossos-patr~cios 
que estão sendo enganosamente levados para o Estado 
do Acre, por intermédio do INCRA, que deslo_ca_essa.s 
famf!ias em ôni_bus e, até mesmo, _em aviões da FAB. 

O Sr. Gastão Müller - Permite V. _Ex• um aparte? 
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O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o _aparte ao nobre 
Senador Gastão Müller. 

o-sr. Gastão Müller- Desde o tempo de Deputado 
Federal, declarei en1 discurso, e depois em aparte na Câ

-mara, onde estive durante 12 anos, que o INCRA pode 
ser chamado o "incravado", porque com a sua bur_ocra
tização, com a sua estatização total como órgão parare
solver o problema fundiário bnl.sneiro, emperra o desen
volvimellto- do País, pois é tanta burocracia; são tantos 
problemas, que dificulta o co_ntato do homem da terra 
com o õrgão incumbido de tratar os problemas da terra. 
E parece anedot<J., Senador Mário Maia, mas como De
putado Federal, eu tive a oportunidade, com relação a 

- dois cidadãos ilustres de Mato Grosso, de servir aqui em 
Brasflia de pistolão, para que eLes pagassem o imposto 
do INCRA. Nesse tempo, havia um diretor do INCRA, 
que era mato-grossensse, e eu tive que intervir junto a 
esse diretor mato-grossensse. E foi uma luta renhida 
para conseguir pagar os impostos das terras desses cida
dãos, para que eles pudessem fazer operações e financia-- -
mentos bancários. Quanto, Sr. Senador Mário Maia, a 
essas declarações do Presidente do INCRA, que é um 
tecnocrata e um burocrata empedernido, de que o pio
neirismo justifiCa éssa violência contra os nossos_ patrí
cios, é_um.a_ questão de raciocinar no tempo. Ele está ra
ciocinando no tempo da conquista do oeste americano, 
que foi feito nessa base, na base do 45 e da lei. do mais 
forte. 

O SR. MÁRIO MAIA - Ele está 200 anos atrasado. 

O Sr. Gastão Müller- Neste ftm do século XX, na -
era espacial, pergunta-se: ainda é possível conceber-se fa
zer o pioneirismo e abrir áreas de colonização na base da 
lei do 44, ou se pode fazer a colonização na base do res
peito ao direito humano da conquista da terra, de modo 
sua v e, -em- paz e em ordem? 

O SR. MÂRIO MAIA- É o que nós estamos procu
rando fazer cOm que as autoridades deste País entendam 
e percebam, que o nosso grito aqui do Senado não é-Um 
alarme, absolutamente, infundado. ~ uma denúncia para 
a qual nós queremos chamar a atenção dos Srs. Senado· 
res e do Presidente da República, para tomar providên
cias enérgicas já agora, neste instante, malldando um te
lex para o Ministro Extraordinário para Assuntos Fun
diários, para que dê ordens imediatas para que o Sr. Pau
lo Yokota transmita aos seus subordinados que suspen
dam iriü:diatamente o fluxo migrató_rio para o Estado do 

-- Acre, onde estão morrendo crianças de impaludismo, de 
malária. Isso é um cririle contra a humanidade e é um 
crime contra os nossos patrícios, é uma coisa muito 
séria. Não sou eu quem está_ dizendo. O jornais estão_ 
aqui: o Jornal do Brasil falou, Eu tenho aqui jornais do 
EStado do Acre, está aqui A Folha do Àcre; eu exibo 
para os Srs. Senadores a manchete e isso não é brincadei
ra. Eu conversei agora há pouco com o Sr. Secretário de 
Saúde do Estado do Acre e-ele me disse que foi informa~ 
do por médicos do Hospital do Cruzeiro do Sul de que 
só num dla do Projeto de Assentamento de Santa Luzia, 
quando foram levados \50 famílias para lá, 36, num úni
co dia, 36 pessoas foram atendidas pelo serviço de emer
gência do hospital, com malária positivada por exame la
boratoria[ - todos eles apresentando plasmodium viva
tis em seu sangue. E essas populações que vão para lá 
não têm as defesas que nós, lá da Amazônia, já nascemos 
com elas e pegamos impaludismo e todo ano- temos a 
malária, a maleita, o impaludismo e não morremos. Mas 
ess:a população, que é carente de imunização, chega lá, 
pega malária e muitos morrem. 

Então, o Sr. Diretor do departamento tem a coragem 
de dizer: 

.. 0 INCRA faz as transferências, dentro de seu 
trabalho de colonização, abrindo oportunidade 
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para quem deseja trabalhar, para quem deseja c~,;)Ji
var a terra." 

E mais adiante: 

.. Num aglomerado de pessoas há os que r:.ão se 
adaptam à região e não conseguem vencer os obstá
culos naturais, pegando doenças, como as citadaS 
pelo Senador ... " 

Eu pergunto se aqui em Brasília alguém pega maláría 
facilmente. Pergunto se no Rio de Janeiro ou em São 
Paulo as pop-ulações são contaminadas ou infestadas de 
malária facilmente. Não porque a maJária não é endêmi-
ca. Eles têm facilidade de adquirir -a hanseníase? Não, 
porque têm assistência, mas lá naqueles sertões dos altos 
rios, do Jurutl, do_ Purus, do Taraocâ, do Envira, do Ma
cuà, de todos aqueles rios, existe lá, na natureza, o mos
quito. o anofelino está lá e Sãbemos (rue lá temos várias 
espécies que são transmissoras da malária,- é o anofelino 
tarsomasucato, é o albitorso, é o darlugi, mas na nossa·~ 
região temos muitos mosquitos do gênero anofellno da 
espécie darlingi. EleS-estão lá na região mas não estão 
contaminados, entretanto, se eles picarem uma pessoa 
que é portadora do plasmodium em seu sangue, ele passa, 
imediatamente, a ser o vetar e se há derrubadas e coioniw 
zações, há infestação, -ou -ã contaminação se faz rapida
mente e dentro de um mês, às vezes, uma população, 
famílias inteiras, passam a ser contãmTnadas, infestadas 
do plasmodium e muitas dessas famílias inteiras vêm a fa
lecer, principalmente as ciianças. 

A situação está aqui estamPada; "Situação dos parce
leiros, em· Brasitéia, é dramática". Não vou ler para não 
alongar as minhas considerações sobre os problemas de 
saúde precária em que se encontram as populações qué 
estão sendo levadas pelo INCRA para lá, mas o texto 
aqui é um texto dramático. Está aqui impressO na Folha 
do Acre, diário de ontem - não ê invenção ou coisa de 
meses atrás não- Rio Branco, domil1g0, 6-i 1~83, por· 
tanto, depois que fiz o discurso aqui, no dia 30. 
Há outro jornal, só para acabar de exibir à Casa, com 
uma manchete mais dramática ainda, Sr. Presidente e 
Srs. Senaâores, que eu exibo aqui, no jornal O RfÓ Bran
co, também de 6 denovembrq: "Drama e tragédia", não 
é somente drama, é tragédia também. Entii:o, quandO eu 
disse que está havendo tragédia é Porque, no drama, a 
pessoa fica perto de morrer, mas esCapa; essa é uina si
tuação dramática, mas escapou com vida. Mas, quando 
o drama termina com a morte, passa a ser uma tragédia, 
pelo menos foi essa a conceltuaçào literáiia que aprendi 
nos bancos escolares ginasiais. Está aqui; "Drama e tra
gédia no PAD Santa Luzia, onde sobra a esperança: 
PAD Santa Luzia, Sr. Presidente c Srs. SenadÕres, quer 
dizer, Projeto de Assentamento Dirigido, quer dizer, pla
nificado; Santa Luzia é o projeto de assentamento na ci
dade de Cruzeiro do Sul, para onde foram levadas várias 
famílias agora, tendo, atualmente, cerca de 1~0 famílias 
que estão jogadas lá- coitadas - cada uma procuran
do fazer o seu barraco. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Concedo a aparte ao nobre 
Senador Hélio Gueiros, e;-em seguida, ao nobre Senador 
Alberto Silva, que jã o hrivia solicitado. Eu peço descul
pas, não há discriminação absolutamente- nisso. 

O Sr. Hélio Guefros- Senador Milrío-Maia~-antes de 
tudo, eu me solidarizo com o registro que V. Ex~ faz da 
transcorrência do Dia da Saúde. O Brasil é um Pafs de 
doentes, e talvez fosse mais apropriado haver o Diil Naw 
cional da Doença, com cada região escolhendo a sua 
doença preferida. Na Amazônia, sabe V. Ex• é a ma-lária; 
no Nordeste, a esquistossoniose e vermes; ãCJ:!Ji em Mi
nas Gerais ê a doença de 'Ch-agas; e assim cada região, 
como tem os seus padroeiros, tem também as suas 

doenças crónicas. V. Ex~ abordou depois o problema 
dessa transferência irresponsável de colonos para a re
gião amazónica, e V. Ex• no decorrer do discurso, deu 
p-raticamente motivo pelo qual o Governo Federal pou
co está ligando. Ê porque, _eminente Senador Mário 
Maia, quem vai ter que socorrer esse pessoal atacado de 
malária, de tuberculose, de febrewamarela não é o _Gover
no Fedewl. 

-O-sR. MÁRIO MAIA --É o Governá do Estado. 

O Sr. Hélio Gueiros - Ê o Governo do Estado. 

Ele joga a responsabilidade dessas doenças endêmicat 
nas costas do governo do Estado. J:: o governo do Estado 
que vai ter que curar a maleita, a febre-amarela, o impa
ludismo, seja o que for. O Governo Federal simplesmen
te empurra o coiono para aquelas regiões difTceis, e não 
toma conhecimento de uma infra-estrutura nem de saú
de, nem de educação e nem de segUrança. Então, eÚ jã 
disse aqui que é preciso se entender melhor essa história 
de grandes projetas na Amazônia. Na-verdade, para o 
povo da Amazônia isso só está importando em sacrifi
cios maiores. Veja V, Ex•.- e relembro embora possa 
parecer cacete - o problema de Serra Pelada. 

·o SR. MÁRIO MAIA- Por mais que se insista sobre 
os probleiDas sociais e de saúde aqui, é pouco. 

O Sr. Hélio Gueiros - O problema de Serra Pelada; 
tira-se o oUro e deixa-se para o Pará os buracos, o 
problema de educação, de saúde e de segurança daquela 
gente. com Car.9.jás v;ii ser a mesma coisa; com a bauxita 
do Trombetas, também, a mesma coisa. E são, V. Ex~ 
sabe muito bem, riquezas que não são renováveis. Tirou, 
pode-se di:z.er que só vai fica.r o buraco. Mas, o resto dos 
problemas, que vai ter que resolver, tais como os proble
mas de escolas para as famílias desses garimpeiros, para 
a família desses colonos, a saúde e a segurança deles, é o 
governo do Estado, de modo que até agora, com relação 
ao meu Estado do Pará, a implantação de grandes proje
to:> só tein aCarretado maiores problemas para nós. Quew 

.m dizer a V. Ex' que até mesmo na implantção desses 
grandes projetas agro pecuários em nosso Estado, os res
ponsáveis são obrigados, pelos projetas, a dar garantias 
sobre a saúde das pessoas que trabalham nesses projetas. 
Mas eles - V_ Ex~ como médico pode dar esse testemuw 
nho - não dão a menor atenção para o problema. 
Adoeceu está adoecido, mandam o homem para a Capi
tal, se interna lá numa indigência da Santa Casa, ou coi
sa parecida, e fica por isso mesmo. Se é problema de 
INPS, sabe: V. Exf, perfeitamente, que a pessoa está 
doente hoje e só vai ter direito a consulta daqui a dois, 
três meses. E quanto ao internamento vem uma ordem 
ministerial e diz que está suspenso, e a pessoa tem que 
morrer mesmo à míngua na casa de quem quer que seja. 
Eu apenas queria dar a minha contribuição, o meu teste
munho, sobre a oportunidade e justiça do pronuncia
mento de V. Ex• e lamentando que o Governo Federal, 
que já não ajuda quase nada os Estados, para não dizer 
que não ajuda n.adu, ainda joga nas costas do Estado 
uma responsabilidade tremenda com a implantação des
ses tais projetas de colonização e coisa-paredda. 

OSR. MÁRIO MAlA- E aprova do que V. Ex• está 
dizendo, nobre Senador Hélio Gueiros, é que há poucos 
semanas o Governador do meu Estado, o nosso eX~ 
Deputado Federal, Nabor Júnior, numa manhã, fOi sur
preendido corrl 50 famílias acampadas nas escadarias do 
Palácio Rio Branco, todas vindo de Padre Peixoto, por
que não tinham condições de viver Já, vieram pedir ali
mentos., vieram pedir roupas e saíram esmoi ando, inclu
síVe pela cidade, pedindo mantimentos e roupas para 
çgbrir_a sua nudez, porque eles não tinham nem mais 
roupas para isso. 
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Veja que o que eu estou falando é baseado no que eu 
vejo, quando vou lá e visito essas paragens, e no que os 
jornais publicam porque os repórteres vão lã e vêem 
também. Aqui está um depoimento do que eu falei, de 
que estão morrendo pessoas: 

"Nos hospitais em Cruzeiro do Sul, há sempre a 
ne_g~tiva, mas segundo testemunhas duas crianças 
rriófreàlrif de ma]ária- e hepatite" - agora há pou
cos dias__,. "enquanto que nos corredores hã sempre 
doentes procedentes do PAD"- quer dizer, dos pro
jetas de assentamento. 

Outro depoimento, o de uma moça de 14 anos: 

"Acredito _em Deus, que dará uma nova vida 
para nós"~ uma moça de 14 anos, em uma família 
de 8 ou 9 pessoas. 

Com 14 anos ~ "Kátia Maria, filha de para
naenses"- O!lde estão o~ Jlaranaenses? -_"e vinda 
de Nova Esperança" - vejam bem que ironia de 
destino, vi~;:ram de Nova Esperança, com esperança 
de encontrar terra melhor em Mato Gross-o --"sen
te má!;oa da_ vida que levam; "Estamos sempre sen
do jogados de um Estado para outro. O Governo 
tem que meter na cabeça que não somos animais, 
como nos tratam". 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAlA- Ouço o nobre Senador Al
berto Silva. 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador Mário 
Maia, V. Ex~ aborda, nestu tarde, dois temas impor
tantíssimos. PrimelrO fala sobre o problema da saúde e 
mostra, como médico, estudioso c conhecedor que é do 
problema, as dificuldades que: passa o nosso Pais e 
lembru que o fator preponderante, na maioria dessas 
doencas, é a fome crónica. Eu queria congratular-me 
com V. Ex~ por esse pronunciamento e dizer que real
mente a fome não é privilégio do nosso País porque exis
te no mundo todo, mus existe no nosso Pais que, hoje, é 
o segundo produtor de soja do mundo. Queria lembrar 
<!penas que se o Governo fizesse um plancjamento orien
tado, no sentido de imaginar, por exemplo, que se al
guém come e se alimenta. o trab<1lho de mantê-lo com 
saúde é bem menor, porque é necessário, talvez, bem me
nos remédio do que quando está mal alimentado, gosta
ria de lembrur que houve aquela calamidade em Biafra e 
os jornais e a televisão do mundo inteiro mostravam 
aquelas cri ancas esqueléticas, c a salvação daquela gente 
foi a soja. Os americanos mandaram para lã. através da
quelu sua organizaçi:io de atendimento cm caso de cala
midade, púra-quedas contendo tambores c mais tambow 
res de leite de soja, o que salvou aquela população. Gos
taria de lembrau.1qui que, na terra de V, Ex•. onde não 
hú seca, onde há um regime pluviométrico regular, natu
rulmcnte que com a doença presente lá se faz um planeja
mento de modo que essa população chegue completa
mente desamparad:~: isso é inacreditável e desumano. 
Aproveito a oportunidade para lembrar a V. Ex~ que 
quando era Governador do Piauí, tive oportunidade de 
rrianter contato cóm u-ma companhia de colonização do 
Paraná, que foi lú no Piuuf e perguntei:- "Vocês pode
riam estudar áreas. aqui no meu_ Estado, para assentar 
famílias que desejassem trabalhur no Piaur?" Eles djSse
rn:m: "Perfeitumenie". Foram Já e me derllm um rela
t-ó-rfO dizendo que poderiam assentar uli mil familias do 
Paramí. para produzir vários gêneros e bens, no Sul do 
Piaui, c precisavam apenas do seguinte: que o Governo 
do Estado fizesse ~lgumas estradas para a área, colocasse 
elctricidade lú, que o resto eles se encarreguriam de fazer. 
Nilo estaria na_hura, rwbre Sen:.1dor Múrio Maia, de se 
substituir essa colonização inadequada que está sendo 
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feita pelo INCRA, pcl<ls Companhias de Colonização ao 
Paraná, muito mais eficiente e m_u_ito maí_s ~a pazes, por
que já fizeram Vârfãs cidades como londrina, como Cas
cavel e várias outras? Acho oportunís.~ima a lembnmça 
de V. Ex• e quero solidarizar-me com V. Ex•, no momen
to em que diz que é desumano, é inacreditável, é iitaceitá
vel, que patrícios nossos sejam jogados para morrer de 
malária, sem qualquer assistência. Meus cumprimentos. 

O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço a solidariedade de 
um companheiro, representante de um Estado também 
pobre, talvez tão pobre quanto o meu Estado, o Estado 
do Acre, desprovido de recursos. 

Isso que está acont~ce:ndo no Acre é um fenômeno que 
está se repetindo com muita freqüência no Brasil, princi
palmente na Amazônia e no Ceflfi"ó-OCste, com essas co
lonizações e que o INCRA que está.encravado e encala
crãdo também -eu tião sei se o termo ê regimental, mas 
é popular - com esses problemas, não tem conseguido 
dar solução. Inclusive parece que os funcionários res- _ 
ponsáveis não gostam de abandonar os seus gabinetes de 
ar refrigerado, e pisar lá na umidade da terra e ver cofio 
é que se vive. Deveriam pelO menos; planejar galpões fei
tos com mad.eira roliça cobertas com palha de Urucuri, 
da Jaci ou deJarina, a.s palmeiras· que São da região, para 
amparar as famílias daS Cfiuvas lOrrenciais, da umidade, 
onde estas populações pudessem, pelo menos, atar suas 
redes. Não sei se os suliStas tém o hábito de dormir ef!l 
redes mas, pelo menos, colocar os seus colchões e dor
mir. Para encerrar, Sr. Presidente, porque isso jâ foi 
exaustivamente falado fi:l semana passada, estou falando 
agora, porque quero ver se o Senhor Presidente da Re
pública ouve as minhas palavras e páre, imediatamente, 
de mandar gente para o matadouro lá do Acre. Ele tem 
que saber disso, ele tem que parar. Hoje, não ha Lide
rança do Governo, para ouviY. O nosso companheiro -
no dia em que falei- Virgílio Távora, disse que iria fo
mar as providências. Não se se ele as levou ao conheci
mento das autoridadc;s devidas. Mas, se o Presidente da 
República não tinha tomado conhecimento até agora, 
ele deve passar a tomar conhecimento do que está ocor~ 
rendo. 

Vejam aqui: "Só água com açúcar," vejam bem "está 
com 4 dias" isso é.uma mãe que fala de um filho que está 
lá num destes projetas, "está com 4 dias que só dou água 
com açúcar para o nenén, porque o leite acabou." Açres
centa um:.l mulher, com um menino no braço: "Já enpre
guei minha !ilha de 14 anos, para folgar um pouco. O 
pessoal da cidade vem até <!Qui atrás de moças. Mas só 
pagam 8 ou 10 mil cruzeiros por mês e a gente é obrigada 
a aceitar." 

Vejam, a qoanto anda a assistência social deste Pais. 
Não pode! Temos de tomar alguma prov.idência. Isso 
não é brincadeira, é Coisa quC está acon-tecCriCfO- todos os 
dias. 

Sr. Presidente, neste momento em que f<lzemos um 
pronunciamento para ressaltar o Dia Nacional da Saú
de, que ocorreu ontem, 6 de novembro, ;Jchamos oportu
no fazer uma remissão ao nosso discurso, em forma de 
advertência e p·rotesto, para que· o Senhor Presidente da 
República mande imediatamente; !o_mar as providências 
necessárías para interromper imediatamente o fluxo mi
gratório para o Acre, dê recursos necessários ao Superin
tendente ou Pres.id_cnlCc do INCRA na região, e aloque
recursos, através de convénios, imediatamente, para que 
o Governo do Est<1do do Acre, através de suas.secreta
rias, através da infra-estrutura que o Estado já tem, pos
sa lhe dar assistência mínima, pelo menos de transporte, 
moradia e saúde,. imediatamente. Até nem queremos a 
educação, Sr. Presid.ente. A educação vem depois. Nós 
queremos e.'>..~es três elementos fundamentais: um abrigo 
para essas populações, o transporte para se locomover 
com facilidade, porque elas estão sendo colocadas dis-

- tantes da capital, para adentrar no mato, 8, 10, 13, 15 
quilômetro::;, d(; modo que, com as chuvas, as estradas fi
C'..tm intransltáviis. Quando adOece uma pessoa, para el<l 

- ser rdirada ·âc~ lá, tem de ser em rede, carregad<l num 
p·au. Às vezes, o paciente morre, porque são necessários 
dois dias para fazer uma retirada dessa. O Governo tem 
de interromper imediatamente o nuxo, e dar as con
diÇões necessárias aos órgãos competentes., estadual e fe
deral, para que e.<>ses dramas e essas tragédias sejam ime
diatamente interrompidas no Estado do Acre, um dos 
Estados mais pobres d<l Federação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (M.uito bem.! 

6 Sr. Nelson Carneiro-· Peço a palavra cõmo Líder, 
Sr. Presidente. 

()SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Há alguns meses requeri, nesta Casa, uma Con-lissão 
Especial, para examin:lr a Lei de Segurança Nacional. 
os· trabalhos prosseguiram, e o nobre Senador Murilo 
Badaró ofereceu seu parecer, que será examinado, ama
nhã, pela Comissão. Mas, dessa 'l:ez, a pressão nasceu do 
Congresso e não de forças que atua_m junto ao Congres
s~. E eu tenho o prazer de informar que o Governo aca
ba de assinar, nesta data, um Pfojeto que vai ser enviado, 
amanhã, ao Congresso Nacional, refundindo inteira
me;nte a Lei de. Segurança, e dela extirpando, pelo que 
_;ei, .todos ou quase todos os defeitos.que a inquinavam 
de flagrantemente antidemocrática e contrária a.o _s_enti
mcnto do povo brasileiro. Foi a pressão do Congresso 
Nacional que levou o Governo a tomar essa iniciativa. 
Qualquer que seja o resultado da Comissão, ela já terá 
realizado seu objetivo, que era oferecer ao Congresso 
Nacional um projeto de lei con1patível com o g·rau de 
evolução democrática em que vivemOS. 

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

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Guilherme Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PDS- AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente", Srs. Sena
dores: 

Nem sei mais se é oportuno, neste instante, externar 
pontos de vista que venho tentando expor já há alguns 
dias. Mas, como todos nós sabemos do Oinamismo da 
Po-líiicu, acho que não posso deixar escapar esta opoi-tu
nid?-de, lamentando, evidenteffiente, o cansaço que jã 

-deVe se abater em V. Ex~ Trata-sé, porém, de um dever, 
meu posicionamento multo pessoal em torno do grave 
momento em que vivemos, tanto econômiCo como políti
co, principalmente político e social. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Pulr"u sobre Csiã N:.lç'ilo um profundo, tremendo e as

sustador sentimento de inquietude. 
Çls sobressaltos. as ang.ústias, as perspectivas sombrias 

vão:~os poucos, tomando o lugar da paz e da tranqílili~ 
dadc, único ambiente possível para que o trabalho seja 
produtivo c o homem se realize colhendo os frutos da
quilo que ele plantou. 

Trago a este augusto plenário estas minhas preocu~ 
_pações para que, ao menos, nos seja possível fãzer uma 
profunda e séria reflexão. ·-

A grande verdade é que estamos falando demais, ner
vosamente gesticulando, sem que nos façamos entender 
o suficiente para encontrarmos os caminhos das soluções 
dos problemas que nos desafium e nos afligeni.. 

Pil-recc .at~ que estamos, upenas, sobrevivendo, Quando 
o importante e o certo ~ vivC:r com aquele_ m_íni_n:o -~e se-
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gurança .de que amanhã não seja. tão somente, um outro 
dia, onde as incertc.l:.ls são o único :.1limento. 

Multiplicam-se as angústias. turvam-se, mais ainda, os 
horizontes quando. u0 lado de um descompasso de uma 
política económica, que até o momento, não vem dando 
certo, assistimos, desolados, a Ul}1 de_set:~contro, para não 
dizer um desamor, entre o Poder Executivo e o Poder Le- _ 
gislativo. 

Acode-me a idéi•1 de que ainda não d~sencarnamos 
196.4 e nos apavoram :.1s sombras de 1968. 

E o Poder Politico. o Clmgresso Nacional e, pior ain
da, o PDS parece que <tind:.l não se tinham apercebido de 
que os tempos c os ventos são outros e o oxigênio do 
ecossistema político é totalmente diferente e respirâvel 
sem qualquer receio de intl)Xicação ou, quem sabe, de 
um edt::ma pulmonar. 

Desde o destemor e a lucidez do Presidente Geisel até 
a obstinação, deste soldado com uma visão abrangente 
da Pátriu Brasileira, Pátria que um dia se fel: saudade no 
coração de seu Pai, que vem numa marcha batida para a 
plenitude dcmoccática, o Presidente João Figueiredo, os 
espaçoS estão aí e quem os ocupou? 

Com todá a r.:erteza, nós, polític~.Js, não os ocupáva
mos, talvez porque ainda impregnados da fa::;e do autori
tarismo ou talves porque ainda res.taria aquele receio de 
gatos eScaldados que d'Clgua fria têm 'medo. 

Não os ocupavámos ou, pelo menos, não detectavá
mos ainda que o poder estú sendo devolvido a quem, 
pela própria Constituição, teni. que assumi-lo, o civil, o 
votado, o politico, inti!rprcte dos vários segmentos da so
cícdade. 

Não vamos dizer que os espaços ficaram poluídos. A 
vocaçUÔ do civismo, imf,regTwàa nas rlossàs Forças Àr- T 

madas, não permitiria jamais a perpetuação da falta da 
voz do povo. 

E porque nós, político::-., não assumíamos, é que não 
podemos cobrar do Presidente Figueiredo que ele não te
nha assumido sozinho, desde quando, a meu ver, a sua 
missãO ê Outfa: extiiúnente aquela que ele vem cumprin-
do:· fUzCr- deste País uma democracia. -

Ele fez e está faz.endo - Deu.s sabe à cust~ de quantas 
safenas psicológicas - o papel que a História lhe reser
vou ·n~te presente do Brasi( 

Salvo melhor juíto, parece que nos estavam faltando a 
iniciativa e o preparo psicológico para dizer que estes es
puços devem ser ocupados, primordialmente, por nós, 
pelos p_olíth:os, ~agrados, calejad9s e consagrados pelo 
contacto_e __ pelo voto do novo. 

Vamos. então, com humild<lde, virtude da inteligência 
e com aquela dedsão cívicu e :.Jutoridade respaldada pelo 
povo que nos elegeu, vamoS assumir, de fato, as posições 
que nos cabem, de direito. 

Por que nãõ".dialogumos cl<ml, aberta, franca e patrio
ticamente Executivo e Legislativo? 

C.adu vez mais os fatos emergentes. a todo instante, es
tão a exigir de nós, Executivo e Legislativo, Governo e 
Oposição. como se estivéssemos na claridade do meio
ciJ.a <':diante da clarividi!ncia do óbvio. urria disponibili~ 
dade permanente p<lra O diCilogo, para a negociação ou 
para qualquer coisa que signifique entendimento em bu:;
ca de soluções. 

f: com esta disp0nibilidadc e sinceridade que se deve 
chegar sempre, inclusive, ao Presidente Joào Figueiredo 
pam dizer-lhe aquilo que ele gosta e aquilo que ele não 
gostaria de ouvir, o que muitas vezes, lhe é ocultado. 

E nisto eu percebo mais uma das falha& do presiden
cialismo. 

Já fui Govern:.1dor de Alagoas e _sei o quanto os 
problemas (mlicos tentam isolar e poupar o Chefe, 
deixando-o ainda mais solitário na própria soliçào do 
Poder. 

A falta de diálogo torna, evidentemente, as crises maís 
críticas e mais insolúveis, porque não se tem mais oUvi~ 
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dos para ouvir o "outro", quando este "outro" possui. 
üs vezes, uma sensibilidade tiio acurada e tlio profunda 
qut: uté se parece com um rui o de luz cm plena escuridão. 
~uvindo os políticos, o Chefe da N~tção teria a opor

tumdade de uma visão mais ampla, mais abrangente e 

mais parecida <.:om esta coisa excepcionalmente linda.. 
que se chama POVO. · ·- -- · 

Não é possível deixar de registrar. e o faço com pro
funda alegria e esperanças totalmente renovadas, os últi
mos pronunciamentos do Presidente João FigueiredO. 

Sentiu Sua Excelência a necessidade de se empenhar 
numa outra abertura, tão ou mais importante do que a 
abertura política, a iniciada aberlltta económica, coisa 
que parecia fadada a ficar enclausurada nos recônditos 
das decisões do Planalto e dos MinistroS da área Cx:onô-
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Confesso-lhes, Senhor Presidente e Senhores S_enado
res que, em matéria de poUtica econômica, jamais õUvi 
d_o Pxesidente João Figueiredo um prol).unciamento tão 
lúcido e tão opOrtuno. -· 

Ainda a 12 de outubro passado, em Camboriú, Santa 
Catarina, reafirmou ele suas posições: 

"0 Governo tomou iniciativa": 
"Dispõe-se a rever posições à luz de novas pro

postas e sugestões, venham elas do PDS, dos parti
dos de oposição ou de outros setores representativos 
da sociedade brasileira." 

Tivemos, agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ~um 
exemplo altamente significativo de uma consciência na-
cional. Uniu-se, admiravelmente, o Bras_il inteiro, sobçe
tudo os nossos irmãos do Centro-Sul, um só coração e 

mica. -- -uma Só alma, numa campanha de ajuda e, como tal, pa-
A Nação acaba de ver, com jusfificado júbilo, a ati vi- Jiativa, ao meu_ Nordeste. 

dade desenvolvida pelos Senadores José Sarney, Aloysio As ajudas foram generosas, espontâneas, emocionan-
Chaves e Deput::Jdo Nelson MarcheGan, junto às autori- tes, dando-nos exatamente a liçãO histórica e, às vezes, 
dades do Poder Executivo, de que resultou salutar alte- esquecidõ:l, de que o povo sabe sentir e sabe decidir. 
ração nas medid<ls até então adotadas, relativamente à Eis a grande lição desta campanha, elogiáve! por todos 
política salarial. os títulos: existe uma consciência naciona-l em relação 

Do diálogo, das conversações pacientes, surgiram ca
minhos que, de certa forma, desanuviaram os horizon
tes. fazendo surgir uma fímbria de luz que, certamente, 
ajudará a tirar o País do impasse cconômlco em que se 
encontra. 

O revigoramento da classe política, através do diálo
go, que defendo neste pronunciamento, é fator prepon
derante para que se possa atingir a estabilidade do regi
me e a plenitude democrâGciC 

Num exemplo de maturidade polítii::a, o Presidente da 
República ausculta e ouve os reclamos da Nação e se 
propõe com absoluta sinceridade a rever as posições do 
Governo na política económica, 

Confesso-lhes, Sr. Presidente e Srs. Senadores que, em 
matéria -de Pofítica econ6m-ica;Jamais o_uvi do P_resideite 
.!_q_ào __ f_ig_L!_~i_rt;Q.9 ~m _pr:qnunclamento tão _lúcido e tão 
oportuno. 

A 5 de outubro, em pronunciamento à Nação, afirma 
Sua Excelência: 

"No front interno, chegamos à proposta adotada 
no Decreto-lei n"' 2_045, que ataca três dos fatoreS 
que alimentam a inflação: a elevação do custo sala
rial, dos aluguéis e a prestação da casa prórpria. 

Desde então, assisto à_controvérsía instaurada na 
sociedade brasileira em -toinci aas opÇões apresenta
das nesse decreto-lei. Em todos os países que enfren
taram o mesmo problema, nos últimos anos, a so
ciedade começou o combate por medidas semelhan
tes e obteve sucesso. Isso ocorreu inclusive em paí
ses de governos socialistas ou_ trabalhistas. 

Minha consciência demociática-:...:... continua o 
Presidente- aponta o caminhü do diálogo, da sen· 
sibilidade a sugestões, da busca do entendimento 
sobre as melhores opções, 

Cumprindo minha orientação, o Governo já ini
ciou esse processo de reexame por uma consulta 
partidária. A distribuição mais equânime dos inevi
táveis sacrifícios que a política de cOmbate à in
f1ação acarreta será mais adequadamente alcançada 
com a audiência- da sociedade po11tica. 

Numerosas sugestões e alternativas estão sendo 
recolhidas pelo Governo-;- óú:Scando identificar; no 
campo fiscal e trabalhista, medidas que reforcem-os 
instrumentos de que dispõe a Nação para combater 
a inflação e o desemprego". 

"Confio em que todas as fõrças Políticas corres
ponderão ao desafio da hora.~ iffipi'esciriâfvet que 
se unam ao Governo na defesa do bem comum e do 
interesse nacional." 

aos problemas do Brasil. 

Além de nós, políticos, eleitos pelo voto secreto, por 
q~e não ouvir o povo? 

Qàb'-não seja, talvez, nesta próxima Sucessão presiden
-cral, porque não se deve mudar as regras do jogo quando 
os parceiros já_ se encontram à mesa e aceitaram que nãc,J 
existe nenhum mágico arrancando coringas para ganhar 

-~·_a parada de mesa grande". 

Nada mais irritante num jogo dei que os ''perus", os 
pa!piteiros, os que não têm nem dinheiro, nem compe
tência para ter um lugir à mesa. 

Estes ''per;s" é que complicam, e como complicam, 
porque são até capazes de decodificar ao parceiro que 
~-~s estamos preparando uma seqüéncia máxima. 

E ll se vã! a ética--milenar; para os aficionados do ra
- 0 - mo, de que o- homem se conhece numa mesa de jogo e 

numa ffiesa debllr. 

São tantas as angústias e as preocupações que, aos 
quantos, é preciso sorrir com aquele sorriso despreocu
pado e inconseqüente da infância, para ver se nos reen
contramos nesta husca incontida do tempo p-erdidO~ 

Diante de tudo isso e, certamente, por tudo isso, Sr. 
Pn:~idente _e Srs. Senadores. é que, iniciando no Senado 
_d_a_R__cpúb!ica, tive a oportunidade de emprestar a minha 
solidariedade a quantos se preocupam com alternativas 
para a crise política e económica do Brasil. 

Afirmava no meu pririteiro discurso no Senado: 

"Folgaria em ver o atual Congresso investido de 
poderes constituintes, o que, sem dúvida, nos faria 
desbobrar para um regime mais salutar, mais está
vel, mais flexível_e mais nosso, q~e é o Parlamenta
rismo. 

Diante de figui:as Jào ilustres e de inteligência_s 
tãO privilegiadas como :is de V, Ex•s Srs. Se-nadoreS~·
ouso, apenas, emprestar o_ 0eu apoio a quantos 
pensem, como eu,-Que o n-osso Presidencialismo já 
prestou os seus serviços e os seus desserviços.
EncÕntra-s-e -reaiitiénte em agonia, conlo agônica é a 
crise em que todos estamos envolvidos. 

Governar com o apoio do Parlamento é_muito 
mais prudente,_mais seguro, do que.deixar todas as 
soluções ao sabor, ao talante, à solidão de uma úni
ca pessoa por mais séria, honesta e sábia_que ela se
ja. 

Governar com a sustentação e a responsabilidade 
do Parlamento é muito mais consentâneo com a 
própria vontade_ do povo. 

Um regime de Gabinete é o próprio povo auto
go"vernado. 
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.Mais fácil é a derrubada de um Gabinete, sem 
que a Ncição se sinta abalada, do que a retirada de 
um Ministro no regime presidencialista. 

Evitam-se, também, com o regime parlamentaris
ta, as possíveis tentações de qualquer tipo de autori
tarismo e de quaisquer casuísmos, bem próprios dos 
regimes presidencialistas." 

Volto, hoje, depois de várias reflexões, diante das cri
ses em que nos debatemos, à defesa da implantação do 
Governo Parlamentar em nosso Pais. 

i:: claro que a simples instituição de um regime parla
mentar de governo não vai solucionar os problemas so
ciais e financeiros do País, mas estou _convencido de que 
disporíamos de toda uma instrumentalização política 
adequõJda para enfrentar estas crises. 

Pensa-se, de uma maneira superficial, que forma de 
governo é um pormenor pura e simplesmente técnico. 
Parlamentarismo ou Presidencialismo seriam apenas 
uma mera formalidade jurídica. Tanto faz, comO quanto 
fez. 

Valho-me, com muito prazer, das lições que nos foram 
ministradas numa reunião da Cornissã_Q_ Mista que anali
sa a Proposta de Emenda à Constituição n"' 17, de 1983, 
pelos Professores Cesar Saldanha e Cl_áudio Pacheco, 
emenda cujo Relator é o nosso nobre colega_Jorge Bor
nhausen. 

Segundo o argumento Hberal antigo, adotar-se--ia o 
Parlamentarismo por ser um regime mais evoluído, a 
forma de governo mais flexível, a forma de governo que 
foi fruto de uma elaboração histórica e de um progresso 
das instituições. 

Ninguém desconhece que um dos males primordiais 
do presidencialismo é a concentração exagerada de po
deres nas mãos do Presidente da República. 

Quem de nós, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não se 
encontra experimental e vivencialmente convencido de 
que esta conCentração exagerada de poderes nas mãos do 
Executivo não é fator complicador até mesmo para ele 
próprio? _ 

Por maior e mais cultivada que seja a vaidade de um 
Chefe do Poder Executivo, chega um momento em que 
ele precisa dividir, não somente as preocupações, mas 
este tremendu poder de decisão. 

O que menos pode acontecer num regime presidencia
listi!. é que esta concentração total do poder de de_cisão 
passe às mãos da tecnoburocracia, excelente quando co- _ 
mandada pelo poder político, mas, péssima, quando coM 
meça a ditar e a deitar regras sem qualquer ligação com 
os problemas reais da comunidade. 

A tecnoburocracia, solta, tem um poder imenso de 
acomodar as coisas, de apresentar até mesmo soluções 
plausíveis, facilmente modificáveis: primeiro, pelo co
nhecimento teórico e, quando é necessário, com ares de 
veracidade _e, segundo, pelo medo de que o Chefe venha 
a chegar a uma outra conclusão e resolva demitir os mis
tificadores. 

Esta concentração exagerada de poderes, própria do 
Presidencialismo, é que, praticamente, extinguiu o 
princípio-fut1damental de que o B"rasil é uma Federação. 

Não vamos entrar, aqui, na análise dos males advin
des para os Estados, sobretudo os pobres Estados do 
Nordeste, desta concentração de poderes, cujo resultado 
está sendo tranSformar os nossos Governadores em cai
xeiros viajantes para Brasflia à procura de um pouco do 
muito que os nossos Estados contribuíram para os cofres 
da Nação. 

O aspectO principal ·do Parlamentarismo é ser ek a 
forma de governo pela qual ficam separadas as funçõ_es 
de Ch~f~ _d~ ~~~a~o e de C~efe de Governo, 

A Chefia de Estado, encarnada no Presidente da Re
pública, seria ··uffi órgão de magistratu_ra, urp_órgão es
sencialmente suprapartidário, uma espécie de poder judi
ciário da política, para defender dois grandes valores que 
são os valores da pátria e os valores da democracia". 
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O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. GUILHERM_E PALMEIRA - Com muito 
prazer, nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mirio Maia - Nobre Senador Guilherme Pal
meira, V. Ex• está fazendo uma verdadeira conferência 
sobre regimes políticos e nos brindando, com a sua sabe
doria, a sua intellgênCia, a sua serenidade e calma, .. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- É bondade de 
V. Ex• 

O Sr. Mário Maia - ... com o desenvolvimento de 
uma tese que é muito polêmica, que ê: a implantação do 
parlamentarismo. E, ao exaltar as virtudes do_ parlamen
tarismo, V. Ex•, naturalmente, está fazendo, com muita 
sutileza e propriedade, uma critica ao presidencialismo. 
Eu acho que o presidencialismo tem os seu_s efeítos e que
ro dizer, logo de saída, que sou solitário com V. Ex•, com 
a tese do parlamentarismo ... 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato. 

O Sr. Mário Maia- Um colegiado, onde muitas ca
beças hão de pensar, termina, embora mais demorada
mente, em soluções mais adequadas, correspondendo 
aos anseios do povo e da Nação que representa, do que 
uma cabeça só, que às vezes pensa que, no momento, es
tá com a verdade, mas os fatos, depois, não o confir
mam. Entretanto, em noss_o País, o presidencialismo 
sempre, quando terminou o _sistema monárquico, se ins
talou de maneira assim muito descaracterizada, e teve 
sempre mais um sentido de autoritarismo do que de pre
sidencialismo. Talvez, o defeito do presidencialismo, 
mormente em nosso País, não seja do sistema presiden
cialista, mas da maneira como esse sistema foi desenvol
vido, através dos vâriOs presidentes que encarnaram esta 
autoridade, principalmente nestas duas últimas décadas, 
em que V. Ex' tem conhecimento- erajovein- dos fa
tos que oc_orreram, quando houve uma interrupção verti
cal, dentro do processo democrático, -interromperidO=-o 
de uma maneira abrupta e criando-se, ao mesmo tempo, 
um verdadeiro caoS e uma-invTabilidS.de dos caminhos, 
ou dos instrumentos; que são os verdadeiroS elementos 
basilares da democracia, que são os Partidos. Logo em 
seguida ao Al-I, veio o Al-2, em 1965, com a extinção 
dos Partidos e a criaçã.o do bipartidarismo, sob o qual 
nós vivemos durante mais de uma década. E, felizmente, 
depois, as próprias autoridades, que em palmaram o po
der, chegaram à conclusão de que o bipartidarismo era 
um sistema deformado e tinha de ser eliminado. Voltou
se, então, ao pluripartidarismo. Mas, de uma maneira 
fora da realidade brasHeira, como sempre qUerendo se 
formar os Partidos -de cima para baixo, sem que se desse 
oportunidades às camadas representativas da consciên
cia popular, da consciência política e jurídica da Nação 
de que se organizassem para formar os partidos, com a 
sua estrutura de cima para baixo; e o que nós estamos 
vendo é isso aí. Agora, gostaríamos, entrando nO discur
so de V. Ex•, para nOs solidarizarmos com V. Ex•, que 
os nossos políticos atuais, quer da área do Legislativo, 
em todas as Casas, desde as Câmaras Municipais, as As
sembléias Legislativas, a Câmara Federal e o Senado, os 
políticos, na milítãilcia do Executivo, entendessem a 
exortação que V. Ex• faz neste instante, para que nós, 
desde agora, à distância que estamos, a mais de um ano e 
meio da substituição do_Presidcnte da República, passás
semos adentro de um regime de ampla liberdade, a colo
car nas praças públicas e através dos órgãos de comuni
cação, se desse a liberdade para o povo discutir as pre
missas do melhor regime que nós havemos de te_r para, 
quando em diante, após essa congregação toda que esta
mos procurando fazer do espírito nacional, tenhamos, 
por fim, um país que-represente a democracia. Então o 
dia -imediato, o caminho imediato que nós temos maís ao 
alcance é enc01:ajar o Presidente da República para que 
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Sua Excelência encaminhe imediatamente ao Congresso 
Nacional um projeto de emenda constitucional para que 
se restabeleçam as eleições diretas, pelo vaio direto,livre 
e secreto, da Presidência da República, E o parlamenta
rismo seria unia conseqüência imediata dessa abertura fi
nal que Sua Excelência está para fazer, e que pelo menos 
95% --da Nação brasileira tão ansiosamente esperam. 
Agradeço a V. Ex~ pela paciência de me ouvir neste lon
go aparte. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Agradeço a V. 
Ex~ que ilustra o meu pronunciamento. Em parte, real
mente, eu concordo com posições que V. Ex' coloca. 
Acho necessária uma reformulação ampla da Consti
tuição, ou uma nova Constituição, para então implan
tarmos outro tipo de regime. E, no final do meu discur
so, V. Ex• irá-verificar que·o meu ponto de vista é exala
mente esse. Sem uma grande reforma à Constituição não 
podemos querer o parlamentarismo simplesmente como 
solução casuística, queremos o parlamentarismo como 
uma solução definitiva para o processo democrático bra
sileiro, 

O Sr. Mário Maia- Estamos de acordo também com 
V. Ex' no que diz respeito a uma Assembléia Nacional 
Constituinte, ou pelo menos a uma reforma profunda da 
Constitu_ição. 

O Sr. Jorge Bornhausen - Pemite V, Ex• _um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Com muita sa
tisfação. 

O Sr. Jorge Bomhausen- Quero, em primeiro lugar, 
me congratular pela forma lúcida e realista que V. Ex• 
manifesta a respdYo aos problemas brasileiros que vive
mos com grande intensidade, neste momento, e que são, 
sobretudo, de natureza política. E me solidarizar de for
ma integral com o posicionamento que faz V. Ex• a res
peito da necessidade da inlplantação do sístema financei
ro parlamentarista no Brasil, uma vez que nós precisa
ines, sobretudo, garantir o processo de aberturã demo; 
crática, sem qualquer risco, porventura tenhamos retro
cessos no setor da democracia brasileira. Tivemos a 
oportunidade, ainda no final do mês passado, de assistir 
aqui, rio Congresso Nacional, a um simpósio sobre par
lamentari_Srri.o, e ouyír depoimentos dos mais valiosos, o 
primeiro dos quais do Professor Paulo Brossard que, por 
oito anos, engrandeceu, com a sua inteligência e a sua 
cultura, esta Casa, fazendo um levantamento da história 
brasileira, e mostrando, com grande inteligência, a pre
valência do sistema parlamentar ao sistema presidencial 
no nosso País. Tivemos oportunidade de ouvir um de
poimento do General Gutierrez Mellado, que foi o Mi
nistro da Defesa no governo de transição da Espanha, 
fazendo com que os congressistas brasileiros pudessem 
compreender as dificuldades, e mais, entender o extraor
dinário trabalho_ desenvolvido pelas Forças Arm-adas, no 
sentido de um encontro com a democracia espanhola 
após um regime longo de ditatura e autoritarisl]1o. Tive· 
mos a presença do professor André Gonçalves Pereira, 
ex-Ministro português, que também nos brindou com a 
experiência do sistema que Portugal vive, inclusive com 
eleições diretas para Presidente da República no sistema 
parlamentar. Finalmente, uma conferência fealmente 
maravilhosa do professor Affonso Arinos de Melo Fran
co que, também, já nesta Casa, esteve honrando este País 
pela sua cultura e, por tudo aquilo que ele nos trouxe, fez 
com que o fecho desse simpósio ainda mais nos conven
cesse da necessidade de uma alteraçãq do sistema de go
verno no País. Quero, portanto, congratular-me com V. 
Ex~ e dar o meu aplauso a sua brilhante manifestação 
aqui, no Senado Federal. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito obriga
do, Senador Jorge Bornhausen, tenho acompanhado o 
trabalho que V. Ex~ vem desenvo_lvendo como Relator 

Novembro de 1983 

da Comissão Mista que aprecia a emenda que implanta o 
parlamentarismo em nosso País, ouvindo os mais diverM 
sOs segmentos da sOciedade, professores, ilustres repre
sentantes de classe, para então se conseguir formar um 
juízo e se tentar sensibilizar os políticos brasileiros- sei 
qU-e hoje uma boa parte já admite como o ideal para o 
nosso País a solução parlamentarista - através dessa e 
da contribuição que cada um possa levar. Não quer di· 
zer, bem tem dito V. Ex•, que as emendas apresentadas 
sejam as ideais para o momento brasileiro, mas, através 
das sugestões, através do diãlogo, das conversas, da tro
ca de idéias, poderemos, evidentemente, chegar a uma 
emenda que se acople bem ao momento brasileiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
honra, Senador Nelson Carneiro, V. Ex~ que é, por forM 
mação, um parlamentarista e um dos mestres que-CostU
mamos ouvir e respeitar nesta Casa. 

O Sr. Nelson Carneiro- Muito agradeço a V. Ex• as 
referências pessoais. Fui signatário, desde que entrei no 
Parlamento brasileiro, em 1947, de todas as emendas 
oferecidas_ pelo saudoso e eminente Deputado Raul Pilla, 
instituindo o parlamentarismo no BrasiL Acho que deve
mos debater esse problema nas horas de tranqüilidade, 
ou seja, quando não ocorram crises institucionais que 
exijam remédios imediatos, como ocorreu em 1961, 
quando o parlamentarismo foi uma solução política, 
dada pelos pQlíticos, para evitar um conflito militar. Ho
je, podemos e devemos discutir esse assunto com tran
qUilidade, convencendo, mais do que arregimentando, 
porque naquele instante era preciso arregimentar dois 
terços de Deputados e Senadores, para evitar um choque 
de conseqüências imprevisíveis e, por isso mesmo, a so
lução de 1961 não pode ser apontada como um defeito 
ileril um fracasso do parlamentarismo, Era uma solução 
que deu os seus frutos, e que só não se tornou realidade, 
não se ap-erfeiçoOu porque o próprio Presidente, escolhi
do com base naquela emenda, no seu discurso de posse, 
jã anundava a··realização de um plebiscito que devolve
ria o País ao pres"idencialismo. Não fora isso, ter-se-la 
aprovado uma h ov-a legislação que tranqUilizasse o P_aís 
e instituísse definitivamente o parlamentarismo, de 
modo que não tivéssemos que sofrer as conseqUências do 
Golpe de 64. Acho que esse é o momento para se debater 
o assunto, quando nós estamos dentro de um quadro de 
abertura política e cada um de nós pode formar a sua 
convicção, para que tenhamos tranqüilidade para apre
ciar as vantagens do parlamentarismo, que são hoje acei
tas em quase todos os países civilizados do mundo e que, 
no Brasil, durante todo o Império, permitiu que o Con
g"ressõ exercesse uma grande função e, principalmente, 
deu ao Pais grades e notórios homens públicos, que são a 
galeria que vive hoje na nossa lembrança e na gratidão 
dos nossos conterrâneos. De modo que acho que este é o 
momento do debate, desse debate nascerã a luz, e a luz 
só poderá ser com a aprovação da emenda parlamenta
rista- que tem, nesta e na outra Casa do Congresso Na~ 
cional, muito mais adpetos do que podem pensar os seus 
adversáríos. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato, 
Senador Nelson Carneiro. V, Ex• honra o meu discurso, 
trazendo uma colaboração substanciosa, mostrando, no 
seu entender e no entender de uma grande parte de parla
mentares hrasileiros, que a solução dos nossos proble
mas, não tomada de maneira casuística ou em momentos 
até impensados, mas dentro de uma conjuntura, dentro 
de uma realidade de reabertura democrática que nós es
tamos vivendo no momento. 

O Sr. Gastão Müller - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
honra, ouço o Senador Gastão MUller. 
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O Sr. Gastão Müller- Senador Guilherme Palmeira, 
eu repetiria de começo a observação do Senador Mário 
Maia: que V. Ex• transmite tranqUilidade. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Obrigado. 

O Sr. Gastão Müller- Isso é bom. para discutir, para 
dialogar, e a gente se sente ã vontade porque não vê em 
V. Ex• um aspecto ou uma tensão nervosa. V. Ex• é Cã.I~ 
mo, tranqüilo, e transmite ao interpelador também essa 
tranqUilidade. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito grato a 
V. Ex• 

O Sr. Gastão Müllcr - Eu anotei alguns pontos do 
discurso de V. Ex• para, senão debatermos, pelo menos 
assinalarmos, estando eu, no momento, na eventual po· 
sição de Líder do PMDB. Tive a impressão de que V. Ex• 
quis insinuar, nci começO do discurso, que a grande culpa 
da situação política reinante-Seria dos próprios- fiolíticos; 
fez V. Ex~ a apologia do eminente Presidente João Fi
gueiredo e chegou à conclusão, a meu ver- não sei se 
entendi mal -de que a grande culpa de tudo que está 
acontecendo seria dos políticos. 

O SR. GUlLHERME PALMEIRA- Eu não quis di· 
zer, nobre Senador, a grande culpa, mas a nós cabe, 
também, uma parcela de culpa nessa falta de diálogo. 

O Presidente fez a abertura - isso é que procurei 
transmitir nas minhas palavras- e ficou um espaço, evi
dentemente, porque inclusive Sua Excelência tem decla
rado sempre que não é poHtico, não admira a arfe de fa
zer política, ou não tem pi'edileção pela arte de fazer 
política. Se nós que recebemos um mandato popular e 
que vivemos na política, com a política, nós é que tínha
mos que avançar; e o fizemos, e temos feito _ultimamente, 
mas ainda acho que de uma maneira meio tímida, talvez 
pelo choque de tantos anos de autoritarismo. Foi o que 
procurei dizer naquele momento. 

O Sr. Gãstão M,üller- Porque no nosso enfoque de 
peemedebistas, V. Ex~ há de convir que nós do PMDB 
não podemos_ver com bons olhos o diálogo, quando o 
Governo insiste~ evitar as prerrogativas do Congresso 
Nacional; há aprovação de leis por transcurso de prazo; 
há a manutenção de sublege_n_d_a_s, que é um câncer que 
corrói os Partidos políticos e que evita a consolidaçã_o 
dos mesmos Partidos políticos; há o fato de que não se 
admite falar em reforma constitucional ou, como V. Ex• 
bem disse, admite-se a _hipótese de, se não uma nova 
Constituição, pelo menos uma reformulação constitucio
nal. De modo que esse diálogo, para nós, fica meio difí
cil,e tenho a impressão de qUe para os próprios polítiCOs 
que hoje militam no PDS, Prlncípalmente os parlamen
tares que são os exemplos típicos do político. E, o penúl
timo ponto: V. Ex~ falou, aqui, que não se devê mudar as 
regras do jogo. Tem um ditado popular, Senador Gui
lherme Palmeira, que, com o maior respeito, vou 
lembrar a V. Ex•:. "Mac;aco, olha o teu rabo". Ou seja: 
quem que mais fez mudanças nas regras do jogo político 
para as eleições de 82, na qual V. Ex' brilhantemente se 
elegeu Senador por A lagoas? As regras do jogo foram 
mudadas a todo o momento, com a aprovação do PDS. 
Por que não se poderia mudar, agora, para eleição direta 
para Presidente da República? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Acho que deve
mos. Inclusive V. Ex•s da Oposição, qUe tanto lutaram 
para que isso não ocorresse, agora é que vão desejar mu
dar. Então, estamos na mesma posição. Nós não quería
mos mudanças; as mudanças foram feitaS em virtude do 
regime de exceção, em que vivíamos-, ainda; e a grande 
maioria do próprio -Partido, do PDS, não 'concordava 
com determinadas posiçõ_es do Governo, e foram exte
riorizadas, externadas por alguns de seus Líderes, dos 
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__ seus. membrq5-_, e o próprio PMDB se debatia para que 
isso não ocoiresse. 

Então o que eu defendo é o seguinte: nós disputamos 
uma cleição sabendo que quem fizesse a maioria do Co
légio Eleitoral elegeria o Presidente da República, isso 
em tese, e foi pregado isso por vários membros da pró
pria Oposição. Portanto, acho que se há que se fazer 
uma mudança, que ela seja global, que ela seja ampla; 
não só se transformar em eleição direta, porque fulano 

_ de tal está incomodando a, b ou c. Não! Se vamos fazer, 
e eu defendo e tenho defendido, em meus pronunciamen
tos, que se faça uma ampla reforma constitucional, ou 
com a implantação do regime parlamentarista, porque 
esta é uma tese que defendemos. 

O Sr. Gastão Müller- E dentro desta reforma volta
riam as eleições_ diretas. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Ou que se par
ta também par a um processo de eleição di reta, mas 
eleição direta dentro dessa grande reforma constitucio
nal ou dentro de uma nova Constituição. Esse o meu' 
ponto de vista. 

O Sr. GastãO Müller- Estã explicado. Agora, por úl
timo: V. Ex• fala muito bem sobre o parlamentarismo, e 
nós somos a favor do parlamentarismo. O que o PMDB 
teme é que o parlamentarismo, no momento, seria um 
casuísmo mas em tese, o parlamentarismo é a forma 
ideal de governo, principalmente para a classe política, 
poique quem irá mandar, de fato, será a classe política. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Exatamente. 

O Sr. Gastão Müller- E no ponto de vista histórico, 
para o Brasil, será a volta às origens, pois exercemos o 
regime parlamentarista até à Proclamação da República, 

.. 

e somente estabelecemos o regime do Executivo forte, 
Cõlflo é, à moda americana, onde fomos nos inspirar. De 
modo que, como disse o Senador_ Nelson Carneiro, o 
parlamentarismo tem muito mais adeptos do que muitos 
incautos pensam, porque é a forma ideal de governo. En
tão, terminando, nobre Senador Guilherme Palmeira, 
com a simpatia que nos une e o entusiasmo da nossa 
ãmizade, que vem desde os nossos ancestrais, quero "-. 
congratular-me com V. Ex• pelo seu pronunciamento e 
parabenizá-lo por essa capacidade tão boa que tem de 
transmitir tranqUilidade. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato a 
V. Ex•, que também honra o meu discurso e que traz te
ses -que, na mãioria das vezes, coincidem com os nossos 
pensamentos, com as nossas idéias. 

O Sr. Hêlio Gu.eiros- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA -- Com muita 
honra, Senador Hélio Gueiros. 

O Sr. Hélio Gueiros- Senador Guilherme Palmeira, 
sem embargo da admiração e do respeito que tenho pelas 
idéias e princípios de V. Ex•, eu me apresento, aqui, 
como o de passo errado no meio dessa discussão. Porque 
eu me aventuro a discordar da conveniência da mudança 
do regime brasileiro. Eu não aceito, embora respeite as 
opiniões, essa história de dizer que o Parlamentarismos, 
no Brasil, no passado, era uma maravilha. Não existia 
Parlamentarismo; quem mandava era o Imperador; era o 
hnperador quem mandava e desmandava, porque isso é 
da índole do brasileiro: quem está no poder é quem man
·da. A experiência de 196 L. 

O SR. GI-IILHERME PALMEIRA- Mas essa reaJ
mente foi uma solução casuística. 

O Sr. Hêlio Gueiros - ... nobre Senador Guilherme 
Palmeira, é outra. advertência._ sobre a inconveniênCia do 
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Parlamentarlsri1ó no Brasil. V. Ex' vai dizer: mas aquilo 
não era Parlamentarismo. E eu digo a V. Ex~: também 
não é .presidenciaiismo isso que acontece no Brasil de ho
je. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA ~ Mas ele testa
do, aí, durante anos e anos, e os resultados não são abo
nadores. 

O Sr. Hélio Guciros- Mas acontece que a desculpa 
para a introdução do Parlamentarismo ê que a experiên
cia do passado não era ParJamentaâsmo. Era o Parla
mentarismo à brasileira. Esse Parlamentarismo de 1961 é 
o Parlamentarismo do Brasil, e ninguém nunca vai mu
dar isso. Então, nós tínhamos no Parlamentarismo brasi
leiro três Presidentes da República, praticamente. Todo 
mundo mandava e onde todo mundo manda, ninguém 
manda. EntãO, eu não vejo, eminente Senador Guilher
me Palmeira, que a gente deva se iludir com o que respei
tosamente vou chamar de um panacéia. O Parlamenta
rismo não vai resolver problema do Brasil coisa alguma. 

- O S~. GUILHERME PALMEIRA - E no meu dis· 
cui'so .. eu digo que não vai ser. O Parlamentarismo não 
vai ser nenhuma solução_ .. milagreira" para resolver a si
tuação. Mas é um regime que dá mais estabilidade, e dá a 
participação do político. 

O Sr. Hélio Gueiros- Mas pergunto a V. Ex• entre a 
participação do político, uma classe, e a participação de 
todo o povo, que_ seria através da eleição direta ... 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Mas nós não 
representamos o povo'? O que é o Parlamento? 

O Sr. Hêlio Gueiros- •.• onde haveria maior unção 
popular, maior legitimidade? Então, na minha opinião, 
com todo respeito, faço questão de frisar, porque admiro 
muito V. Ex• e_ o que V. Ex• prega .. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito obriga. 
do, a recíproca é verdadeira. 

O Sr. Hélio Gueiros- ••• o que eu acho é que, no Bra
sil, os Presidentes não estão tendo nenhuma legitimida
de, sem querer personalizar o problema. Por que o Sr. 
Geisel foi Presidente da República? Ninguém sabe. Por 
que o Senhor Figueiredo é o Presidente da República? 
Ninguém sabe. O que foi que o Sr. Geisel e o que foi que 
o Sr. Médici pregaram para que o povo fizesse uma 
opção pelos nomes deles? Ninguém sabe. Como ninguém 
sabe também o que os presidenciáveis de agora preten
dem fazer com o Bra-sil, se por acaso forem indicados. Só 
entrevistas leves, corriqueiras, pelos jornais, na base de 
almoços, de jantares, de recepções. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Acho que eles 
devem demonstrar é para o colégio eleitoral, que vai es
colher o futuro Presidente. 

O Sr. Hélio Cueiros- Aí ê que eu discordo de V. Ex• 
Eu não estou preocupado que parceiros estejam sentados 
à mesa, ou se sentaram na minha frente ou na frente do 
Sr. Senador Luiz Cavalcante; o que deve interessar é a si
tuação da Nação, é a situação do País. Isso de parceiro 
entrar agora aqui ou acolá para mim deve ser secun
dário. O que acho, eminente Senador Guilherme Palmei
ra, é que o arUSíi tem -que Voltar à origem, mas do verda
deiro presidencialismO. Na nobre comissão do eminente 
Senador Jorge Bornhausen é evidente que ele só chamou 
parlamentarísüi.S; então, só vai h "a ver elogios pai'a -parla
mentaristas. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA ;- Nobre Sena
dor, tenho a impressão que foi indicação do Presidente 
do Congresso, das Lideranças, não é? 
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O Sr. Hélio Gueiros- O caso é o seguinte: doutrina
riamente há muito arg"uinento-a favor de parlamentaris
mo, como há a favor de presidencialismo. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA -Correto. 

O Sr. Hélio Cueiros- Mas se uma Comissão va:i estu~ 
dar o parlamentarismo e só ouve um lado,_é claro que vai 
concluir que o maior regime do mundo é aquele, porque 
só tem opinião favóiâ:Vel ao presidencialismo. Mas per
gunte a um constitucionalista, a um cientista norte
americano e veja se ele vai defender o presidencialisrrio. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com o nosso 
voto, sempre fomos contra. 

O Sr. Hélio Gueiros- Pergunte ao Presidente Nixon. 
Ele talvez preferisse o parlamentarismo, porque dentrO 
do presidencialismo, do verdadeiro presidencialismo ... 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- t:: o americano. 

O Sr. Hélio Gueiros - ... o Sr. Richard Nixon foi 
obrigado a renunciar, para não ser deposto. Então, o 
problema acho que não é de mudar regimes, de nos ilu~ 
dirmos que se mudarmos o regime para parlamentaris~ 
mo a coisa vai melhorar, se ficar presidencialismo, mo~ 
narquia, a coisa vai melhorar. Não é issO, fefiho a im~ 
pressão é que temos que dar uma participação do povo 
no processo da escolha dos seus governantes e não há go~ 
vernante mais importante do que um Presidente da Re~ 
pública. No dia que esse Presidente da República do 
Brasil sair realmente de uma refrega eleítoral, em que ele 
se apresente ao povo brasileiro defendendo idéias s.obre 
determinados problemas, apresente opções e o povoes
colha o melhor que ele achar, garanto a V. Ex• que o pre
sidencialismo vai funcionar direitinho no Brasil, porque 
ainda acredito que o regime presidencialista para um 
país grande, imenso como é o Brasil, ainda é o mais ade
quado à situação brasileira. Perdoe-me pelo alongado do 
aparte, o que já é praxe aqui nesta Casa. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato a 
V. Ex•, apesar de discordar; respeito muito a opinião dos 
nobres colegas. Discordo das colocações que V. Ex' fez, 
ainda mais quando está sendo apreciada esta emenda 
constitucional, que ninguém quer que seja uma emenda 
casuística, nem que vá solucionar todos os males e as 
mazelas que vive o BrasiL Ele está sendo, pelo que eu sei, 
o Presidente da Comissão, que inclusive -é integrante da 
Bancada do PMDB da Bahia; se não me engano, tem 
convocado não só parlamentaristas, mas também ho
mens de convicções presidencialistas. As Lideranças do 
próprio PMDB têm sido ouvidas pelo Senador Jorge 
Bornhausen, _e se não me engano pelo Deputado Carlos 
Chiarelli, pelo Deputado Jorge Viana, da Bahia, e o in
tuito é se chegar, não digo ao consenso, que está maís do 
que desvirtuado, mas a uma solução que sirva aos inte
resses do Brasil. Não uma solução para hoje ou para 
amanhã, mas uma solução que se consolide_ e que sirVii à 
Nação brasileira. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ext um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
honra, nobre Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro- O nobre Senador pelo Pará, 
Hélio Gueiros, fez u·ma ·reTeréridã aos três Presidentes 
que governavam em 1961. S. Ex' não integrava o Con
gress-o Nacional, naquele tempo, e não viveu as horas 
difíceis que nós conhecemos. Se não ele compreenderia 
que a emenda aprovada naquele instante foi uma so
lução de emergência, de tal forma que, realmente, para 
que um decreto fosse publicado para a nomeação de um 
contínuo exigia três aSSUiatúi'ãs: a do Presidente da Re~ 
pública, a do Presidente do Conselho e a do Ministro de 
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Estado, coisa que não aconteceria, e por isso mesmo eu 
ressalvei que esse parlamentarismo ocasional para solu
cionar crises não deve ser objeto do nosso exame. O que 
nós devemos fazer é o que V. Ex'_fa:z: neste instante, de
bater o assunto, .. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Exatamente. 

O Sr. Nelson Carneiro- ... carrear para a causa novos 
adeptos, expor as vantagens e aceitar a oposição que ha
verá, sempre, dos presidencialistas. Esses presidencialis
tas, naquele tempo liderados pelo saudoso Governador 
Munho1. da Rocha, do Paraná, também cederam em face 
da rea!idade, e também colaboraram para a aprovação 
daquela emenda que era a única forma de evitar o confli
to militar. Essa hipótese não ocorrerá numa emenda exa
minada serenamente, em tempo de tranqüilidade, como 
esta que é agora objeto de exame pelo Congresso. É 
possível que não seja-aprovada este ano-, tio B.no próxi~ 
mo, mas o principal é continuar lutando .. 

~O SR. GUILHERME PALMEIRA - Correto. 

O Sr. Nelson Carneiro - ... até que um dia se torne 
realidade. Então, talvez neste t~mpo, nós possamos con
tar com o voto do ilustre representante do Pará. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
honra para nós defendermos o parlamentarismo. 

Muito grato, nobre Senador Nelson Carneiro, mais 
uma vez. 

Ninguém pense que esta distinção esteja navegando 
mares utópicos. Estamos, com ela, em pleno terreno prá
tico e estratégico. 

No párlamentarismo, as Forças Armadas estão subo r~ 
di nadas ao Chefe do Estado, o Presidente da R~pública e 
não ao Chefe do Governo. Este, sim, pode receber todas 
a5: críticas, por que são críticas ao Chefe do Governo e 
não ao Chefe do Estado. Ficariam, desta forma, num re
gime-parlamentarista, as próprias Forças Armadas res
guardadas das críticas ao Governo. 

No presidencialismo, "quem critica o Chefe do Gover
no critica ao mesmo tempo, o comandante das Forças 
Armadas e, se as Forças Armadas cumprem a sua missão 
constitucional de manter o Estado, que é governo, etas 
passam indiretamente a ser co~responsáveis p-eJos desati
nos de um governo que. por tragédia, seja Estado". 

Perguntar~se~ia, a título de ilustração ou de curiosida
de: e uma ofensa real, concreta, contundente e responsã
vel às Forças Arni.adãs sefia punida por quem'? Pelo Che
fe do Governo, que receberia ou não o apoio do Parla
mento e o que mais lhe poderia acontecer seria cair, fi. 
cando absolutamente preservada a autoridade do Chefe 
do Estado e com isso a democracia, o grande valor está
vel que, realmente, deve ser respeitado, cuidado e preser
vado. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte, 
eminente colega? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
honra, Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Ê só para ter a honra de par
tícipar do discurso de V. Ex•, porque o meu aparte é per-
feitamente dispen-sável. - -

O SR. GUILHERME PALMEIRA- A honra é toda 
minha. 

O Sr. Nelson Carneiro- Na verdade, eu não vou en
trar na divergência entre parlamentarismo e presidencia
lismo. O meu aparte diz respeito ao aparte do eminente 
Senador Hélio Gueiros, quando disse que o parlamenta
rismo no tempo do Império era balela, porque quem 
mandava mesmo era o Imperador. A meu ver, o eminen
te colega exagerou profundamente. Tivemos presidentes 

Novembro de 1983 

da República e vou citar apenas alguns deles: Arthur 
Bernardes, Washington Luíz, Jãnio Quadros, Geisel, Fi
gueiredo - muito mais soberanos do que soberano foi 
D. Pedro II. D. Pt;!dro foi aquele homem de quem seu 
Ministro da Justiça, José de Alencar, o famoso roman
cista, discordou com veemência, por ter o Imperador 
manifestado d~ejo de passar o Governo à sua filha, 
quando ia viajar para a Europa. Nem por isso, o Impera
dor despe:diu o seu Ministro. D. Pedro II foi veemente
mente criticado por Francisco Torres Homem, durante 
anos, na imprensa. Pois bem! Depois, D. Pedro, num 
gesto ae humildade, chamou Francisco Tor-res Homem 
para seu Ministério, fê~lo Ministro da Fazenda e fé-lo 
várias vezes Ministro, sucessivamente. 

O Sr. Hélio Cueiros- Getúlio Vargas fez o mesmo 
com José Américo e com vários eminentes líderes da 
UDN. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Mas, veja V. Ex~ que não ali
nhei Getúlio Vargas entre aqueles que foram mais impe
radores do que o Imperador O, Pedro II. E termino aqui 
o meu aparte. Muito obrigado. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato, 
Senador Luiz Cavalcante. 

Os governos podem cair, mas imaculado deve perma
necer o Estado Democrático, na figura suprapartidária 
do Chefe do Estado, o Presidente da República. 

Neste mare magnum de instabilidade política, econô~ 
mica e social, é preciso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
ter a _cabeça fria, o juízo funcionando, o bom senso impe
rando, a reta intenção no ser e no agir, para que possa
mos, honesta e sinceramente, pensar em alternativas, em 
saídas que não nos façam naufragar até mesmo por falta 
de crença em nOs e de fé nos destinoS do Brasil. 

Levar nossos votos, os votos que o povo nos confiou, 
à bancarrota e à insolvência, é maior traição do que não 
pagar, agora, a dívida externa do Brasil. 

Diante dos percalços do regime presidencial, onde as 
susceptibilidades se aguçam porque o Chefe do Estado é 
o Chefe do Governo, é que venho defendendo o regime . 
parlamentarista. 

Regime parlamentarista absolutamente nosso, cabo
clo ou tupiniquim, sem muita preocupação com o adjeti
vo, porque é sempre o adjetlvo que faz a grandeza ou a 
miséria do substantivo. 

O que me importa é uma renexão descompromissada e 
honesta, numa comissão interpartidária e, melhor ainda, 
ultrapartidâria, para que cheguemos a um denominador 
coiriUm, onde comece a viiluffibrar~sc a possibilidade de 
uma salvação nacional. · 

O bom senso, o senso comum e a própria inteligência 
estão repudiando os radicalismos, sejam eles do Gover~ 
no ou da Oposição. 

A que levam os antagonismos, os impasses e as con
frontações? A nada, absolutamente nada, se neste meio 
não estivesse o sofrimento do povo. A quem interessa a 
desestabilização do regime? Penso que a ninguém. 

Prego o parlamentarismo e chegaremos a ele, quanto 
mais não fosse, pela própria falência do regime presiden
cial e das crises que se superpõem, como se o Brasil so
mente se alimentasse de crise. 

Entre os argumentos contrários ao parlamentarismo, 
costuma ser citada a nossa experiência de 1961 como se 
tivesse sidO um verdadeiro fracasso. 

Entendo, entretanto, que não houve fracasso algum, 
porque a classe política, diante da iminência de uma 
guerra civil, resolveu pragmaticamente o problema, ado~ 
tando, a toque de caixa, o regime parlamentarista. 

Foi adotada a mudança de regime, permanecendo um 
Chefe de Estado, líder de um Partido, quando uma das 
exigências fundamentais do parlamentarismo ê; que o 
Chefe de Estado seja, o mais possível, supra partidário. 
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Acho, também, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a 
implantação do parlamentarismo vem ajudar a que se 
empreste uma definição·exata do nosso processo de aber
tura. 

Cito, a este propósito, o Prof. César Saldanha; 

"0 problema da abertura que eu vejo, essa aber· 
tura política que aí está, permitam uma crítica, eu 
sou plenamente favorável à abertura política brasi
leira, não podia ter sido piormente, porque, em pri
meiro lugar, não houve um plano estabelecido. Nin
guém sabe onde ela acabaria e onde é que começa
ria. Está sempre nQ. "se" e no, "ir", nunca se sabe 
onde é que acaba ou não acaba. Isto gera uma total 
insegurança entre os atares da cena política." 

Prossegue o ilustre professor: 

"Segundo lugar, essa abertura política, ao invês 
de ter sido feita por consensô, foi feitil por doação. 
Ora, doação ninguém aceita. A OpoSição não foi in
serida no processo de abertura, não se sentiu como 
agente no processo de· abertura. Foi uma doação de 
cima para baixo, e, por maiores Que sejam as-Con
quistas, doação não se aceíta, é uma tendêilCiã: mU.i
to séria não aceitar doações. E uma terceira realida
de: a abertura está sendo feita no regime presiden
cial. ConseqUentemente, todos os atares -desse pro
cesso estão se armando, se engatilhando no que 
existe, que é o regime presidencial. E quandO ela co
meçou pelo âmbito dos Estados, ou seja, pela 
eleição direta dos governadores, é mais um obstácu
lo à adoção do parlamentarismo." 

Um outro ponto que até gostaria de deixar em aberto, 
para que fosse discutido_ numa abrangência- maior, é 
aquele da eleição direta pãfa Presidente da Repúblfci 
num regime parlamentarista. -

O fundamental é que seja mantíôa a separação da 
Chefia de Estado da Chefia: de Governo e que o Chefe de 
Estado seja suprapartidário. 

Apenas enfocando o problema, tenho para mim que o 
próprio Chefe de Estado, o Presidente da República, de
veria sair de uma eleição direta, o que, certamente, lhe 
daria muito mais força, mais poder de legitimidade até 
mesmo-para um possível ato extremo, que é a dissolução 
da Câmara. -

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
honra. 

O Sr. Octávio Cardoso- Senador, militei no começo 
de minha vida política nt.i.m Paitído que era programati
camente parlamentarista, o Partido Libertador, do gran
de apóstolo Raul Pilla. Assim, cumprimento V, Ex~ pela 
oportunidade de trazer ao debate deste Senado, essa tese. 
V, Ex,_citou a experiência p-arlamentarista de 1961. Ali, 
tivemos a virtude de adotar uma fórmula política para 
sairmos de um impasse polítíCo~institucional, mas não ti
vemos a sabedoria de- aproveitar uma da~ emendas em 
curso, que foram emendas escoimadas da paixão e da 
pressa e, numa madrugada agitada, se. elaborou uma ou
tra emenda para a adocão do Parlamentarismo no País. 
Parece-me que a experiência não foi de todo exitosa, não 
tanto por esse defeito de forma e de pressa a que aludi, 
mas porque as pessoas des_tinadas a praticá-Ia não eram 
parlamentaristas, não desejavam o Parlamentarismo. E, 
além do mais, houve um desvirtuamento num mandato 
de um V ice-Presidente eleito rara um sistema presiden
cial, que acabou chegando ao poder, de certa maneira, 
podado de suas atribuições. Era natural, portanto, que 
tivesse alguma animosidade para com o Sistema Parla
mentar de Governo. Da mesma forma, os chefes de gabi
nete, os primeiros-ministros escolhidos não tinham ne-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

nhuma simpatia, ou alguma apenas-, pelo Siste-ma Parla
mentar de Governo. Mas isso não invalida, naturalmen
te, a experiência internacional que se t'em do parlameOta
rismo. Às vezes, chega-se a dizer que o Parlamentarismo 
francês não é um parlamentarismo típiCo,- porque a 
eleição do Presidente se processa de forma di reta: o mes
mo se diz do Parlamentarismo pratiCado em Portugal. O 
que caracteriza, entretanto, no meu entender, o Parla
mentarismo, é a responsabilidade do Chefe do Governo 
perante o Parlamento, a possibilidade que tem o Parla
mento de retirar-lhe a confiança, a possibilidade que tem 
o Parlamento, à semelhança do Parlamento espanhol, 
que no momento em que apresenta a moção de censura 
ao Chefe do Gabinete, já indica o suÇessor. O Chefe do 
Governo, portanto, resulta da confiança do Parlamento 
e perante o Parlamento é responsável. A circunstância de 
ser ou não o Presidente eleito por voto direto ou indire
_to, me parece que não caracteriza nem desfigura o Parla
mentarismo. Caracteriza-o, sim, ·a -circunstância de ser o 
Chefe do Governo, _ _responsável perante o Parlamento. 
Acho que nós, os parlamentares, ao invés de reclamar
mos que o Executivo não valoriza o P.oder político, que 

-não valoriZa. os políticos, nós devíamos, dentro das nos
sas atribUições, adotar um siste-ma em que o político seja 
valorizado: Nós: pelos poderes de emenda que terrlos, da 
Constituição, deve'ríamOs-adotarmos u-in siStema em que 
o representante do povo seja capaz de constituir e desti
tuir um Governo, e aí sim encontraremos a v~rdadeira 
valorização do polítiCo, dentro da mecânica parlamentar 
de que dispomos pela Constituição. Muito obrigado a V. 
Ex•. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato, 
nobre Senador Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Eu peço a 
V, Ex• que encerre o seu pronunciamento, diante do tem
po já esgotado. Muito obrigado. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - lã vou con
cluir, Sr. Presidenie. MuitO grato, Senado-r Octâvio Car
doso. V. Ex•, de formação parlamentarista, oriundo que 
foi do Partido Libertador, cujo grande comandante foi o 
inesquecível Raul Pilla, tem dado e certamente continua
rá a dar a sua contribuição, para que amanhã atinjamos 

_ esse desejo de uma boa parte dos parlamentares brasilei
ros; e p-ossivelmente também do seu povo, que nós repre
sentamos, pela sua confiança. 

Só rilais 5 minutos para concluir, Sr. Presidente, 

"Apenas, o fundamental é que seja mantida a se
paração da chefia do Estado e da chefia do Gover
n_o, e que o Chefe do Estado seja suprapartidário." 

Evidentemente, uma opinião pessoal, são coisas que 
devem ser discutidas. 

··Apenas enfocando o problema tenho para mim 
que o próprio Chefe de Estado, o Presidente daRe
pública, deveria sair de uma eleição direta, o que 
certamente lhe daria muito mais força, mais poder e 
legitimidade, para um possível ato extremo que é a 
dissolução na Câmara." 

Esta eleição direta contraria, sem dúvida alguma, 
aqu-ele principio do parlamentarismo, ou seja, que o 
Chefe de Estado deve_ser uma figura suprapartidária. 

Neste ponto é que vão s.er profícuos os nossos estudos, 
as nossas reflexões, a nossa imaginação para que não 
caiamos no velho vício do mimetismo. -

Está ar a Proposta de Emenda à Constituição n<1 t7, 
que. por sinal, está sendo estudada com muito cuidado, 
para receber as nossas contribuições a fim de que seja 
implantado, neste País, o regime parlamentarista. 

Na legislatura atual, estamos assistindo a crises que se 
sucedem, sem soluções, pelo menos a curto prazo. 
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Vemos decretos-leis se sucederem e as coisas conti
nuam como dantes no reino do Brasil, com sinais eviden
te.<> de piora. ~bom lembrar que mais vale um arrependi
mento t.irde, do que um desengano cedo. 

Continuar assim é que não é possível C todos estamos 
acordes e concordes. 

O que nos falta é a instrumentalização política ade
quada, isto é, o parlamentarismo, para que possamo~-. 
sair deste abismo que está parecendo um calabouço. 

Vale a pena citar, ainda, o ilustre Professor Cesar Sal
danha, referindo-se à Constituição _espanhola: 

"Santiago Carrillo dizia: "Não temos um rei- o art. 
6\' da Constituição fala em poder moderador-, nós não 
temos um rei, nós temos uma Constituição que fala". E 
aquele Art. 6<1 da Constituição espanhola, praticamente, 
é uma tradução em espanhol da Constituição brasileira 
dC 1824. Só para ressaltar aquele ponto que eu não tinha 
terminado de responder, que o Brasil em matéria de par
lamentarismo não precisa copiar de ninguém, porque a 
fó-rmula brasileira da Constituçào de 1824, como foi pra
ticada costumeiramente a partir de 1840 e 1847, é fórriiu
la de exportação, foi a nossa maior exportaçà<:' política, e 
o Brasil, ao cri:ir um regime parlamentar, cria uma Che
fia _de Estado suprapartidária, não estará copiando de 
ninguém, mas reatando a tradição política que tornou 
possívt:il no BrãStl a democracia tlull_la época em que não 
tínhamos eleitorado." 

_Continuo disposto, Senhor Presidente e Senhores Se
nadores, a fazer qualquer esforço, a participar de qual
quer trabalho, onde possamos pensar e repensar os nos~ 
sos problemas, sem que interesses subalternos ou simples 
e puramente partidários venham toldar o nosso raciocí
nio e deixar entre nuvens a nossa boa vontade. 

Mais uma vez estou aqui, falando o que penso e aguar~ 
dando, com a ansiedade de quem aguardava a primeira 
namorada, que o consórcio do Executivo e do Legislati
vo se faça em termos concretos, de cordialidade e deres
peito: mas sobretudO em termos de amor aos que sofrem, 
aos que esperam que saibamos corresponder à confiança 
que a Nação deposita em todos nós. 

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

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- ConCedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

Os radioamadores comemoraram no último dia 5 o 
109 aniversário da criação da LABRE, sua entidade 
maior. Desnecessário dizer dos inúmeros serviços que 
pr~stam ao povo e ao País esses dedicados radioamado
res, que numa paciente escuta, e numa constante comu
nicação, buscam e transmitem, para todos os recantos do 
mundo, informes que muitas vezes são de elevada impor
tância e redundam no salvamento de muitas vidas, como 
tem acontecido nos desastres havidos dentro e fora do 
Brasil onde a presença_de anónimos e abnegados radioa
madores estão sempre na frente. 

Por oportuno, tnmscrevemos carta publicada pelo 
Jornal do Brasil , de ontem, dirigida pelo radioamador 
PYJ EQRHEITOR VIANNA POSADA FJLHO,de Ni
terói, assim redigida: "Pelos recentes episódios ocorridos 
com relação à ilha de Granada, pudemos vêr a importân
cia estratégica, que tem o raC:Üoarltadorismo, uma força 
um tanto desconhe_cida em seu verdadeiro potencial. 
Quando dos problemas ocorridos na referida ilha, de 
imediato cessaram as telecomunicações normais, ficando 
o mundo sem qualquer notícia. Todavia, uma única cha
m<~ de telecomuniCação nào se apagou: a do radio<ima
dor. Vimos pela imprensa os constantes relatos dando 
conta das informações que partiam da ilha, de estações 
de radioamadores, as únicas a terem transmissão. Pode
mos notar também que, até de longínquas e pequeníssi
mas regiões, sempre se tem notícias de radioamadores 
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openmdo. Tal ocorreu porque uma das primeiras coisas 
que um invasor faz é silenciat os meios. normais de tele
comunicações: vias tclefônicas, estaçõ'es de rádio comer
cial etc. Todavia, ninguém procura os radioamadores, 
quer por não lhes ser dada importância, quer por s'erein 
difíceis de serem localizados. No BraSil, por exemplo, de 
grandes dimensões e com uma população de maiS de 120 
milhões, seri:.~ impossível cm bom tempo se silenciar to
dos os radioamadores, os quais, para dificultar ainda 
mais a ação inimiga, passariam a· operai fOra de suas re
sidências. Além disso, suas estações e equipamentos ser
viriam àS autoridades locais, que a essa alturajá estariam 
sem seus equipamentos de transmissão ou com estes em 
precôrias condições. Os radioamadores também forma~ 
riam redes especiãts: Como se pode ver, as estações de 
radioamadores são um fator estratégico na segUrança 
nacional. um meio reserva e auxiliar de telecomuni
cações, praticamente -irldestrutível em seu conjunto;-aõ 
menos numa guerra convencional''. 

Conhecendo como muitos esse maravilhoso trabalho e 
também as dificuldades- em que Se- encontram para o 
exercício da atividade, estamos colhendo junto a milha
res de opemdores as sugestões que irão se transformar 
num anteprojeto, que esperO-, riO mêS de março do próxi
mo ano, junto com alguns radioamadores e se puder com 
a companhia de dois colegas que formam nessa impor
tante atividade, os_ ilustres Senadores Lomanto Júnior e 
Saldanha Derzi, levar ao Senhor Ministro das Comuni
cações. numa reivindicação a que nos incorporamos, 
tendo em vista os serViços relevantes prestados a toda a 
população. 

Ao fazermos este registro, queremos cumprimentar to
dos os radioamadores do Brasil e felicitá-los por tudo 
que têm feito pelo bem de nossa Pátria e em defesa de to
dos aqueles que no desespero são atendidos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador MurHo Badaró. 

O SR. MURILO BAD~Rú (PDS- MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Desejo que conste dos Anais do Senado a manifes
tação de profundo pesar pelo falecimento ocorrido, em 
Belo Horizonte, do ex-prefeito da cidude de Santa Luzia, 
Antonio de Castro Silva. Velho servidor do povo daque
la cidade, a que se entregou em sua mocidade na pres
tação de serviços aos mais carentes e desafortunados, 
Antonio de Castro Sílva granjeou o respeito, a estima-ea 
admiração de seus conterrâneos. Atendendo em sua mo
desta farmácia ou no hospital citadino, o bom samarita
no espalhou bondade pelas suas mão bemfazejas, cui
dando dos pobres e dos humildes, dos doentes e despro
tegidos de toda natureza, missão que lhe parecia a mais 
irripOrtante que o destino e a mão de Deus lhe haviam 
traçado. E sempre a cumpriu prczerosamente, lastreado 
por sólidos princípios mo·rais e ríg"idos padrões de com
portamento. 

Depois de prefeito da ~radicional cidade de Santa Lu
zia, Antonio de Castro Silva transferiu-se para Belo Ho
rizonte, onde continuou prestando serviços na Seeretar:ia 
de saúde e Assistência do Estado, sempre com a mesma 
dedicação e desintc;resse que marcaram sua preciosa exis
tência. 

Fundou e constituiu urri lar mineiro, revestido dos pa
drões de dignidade e respeito tão ao gosto dos iriOiità
nheses. transmitindo aos sc_us descendentes as maT.cãs_in-
deléveis do seu caráter c honradez. 

Deixando viúva dona Syria Gonçalves Teíxeira, o 
pr::mteado morto deixa aindll quatro filhos, como o dou
tor Márcio Castro Silva, diretor do Instituto de Previ
dênciu dos.Servi_do_res dQ Estaçlo, Deinha Castro Silva, 
Maria Helena Castro Silva e Roberto Elísio de Ca!!tro 
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S'ilva, jornalista político renomado e editor do Estado de 
Minas. 

Como representante de Minas no Senado da Repúbli
ca, deixo co!Jsignados nesta comunicação o meu pesar e 
minha sOlidariedade à famítia enlutada. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MURILO BADARO EM SEU DISCURSO: 

ANTONIO DE CASTRO SILVA 
VAI SER SEPULTADO HOJE 

O ex-prefeito de Santa Luzia, António de Castro Silva 
(Castrínho), faleceu ontem à tarde cm Belo Horizonte e 
será sepult<.~do hoje ao meio-dia, naquela cidãde. Seu 
corpo está sendo velado desde às !&h de o_ntem, no cemi
tério do Bonfim, de onde sairá o féretro, ho}e, às 11 h, 

_ rr~ra o ~epultamento ~m Santa Luzia. 
Tendo exercido a profissão de farmacêutico em- Santa 

Luzia e em Belo Horizonte, António de Castro Silva 
também atuou dur~nte quase meio século de yida na Se
cretaria de Saúde. Ele falece1,1 aos 85 anos de idade e, on
tem à noite, várias autoridades e amigos compareCeram 
ao seu velório, destacando-se as presenças do ex
governador Francelina Pereira e de vários parlamenta
res. 

Repercussão 

Para o ex-presidente da Assembléia Legislativa de Mi
nas. deputado José Saritana, "O falecimento de Antônio 
de Castro Silva priva a sociedade de Belo Horizonte e de 
Santa Luzia de um excelente chefe de f_amília e exemplar 
-cidadão. -Como consolo, resta-nos o exemplo que legou a 
várias gerações, como bom marido e pai e pelo exercício 
de furmacêutico de interior, que transformou em verda
deiro apostolado, consolando os pobres de Santa Luzia 
em seus momentos de dificuldades. Por sua vez, o depu
tado Adcmir Lucas, líder do PMDB, assim se expressou: 
"'Manifestamos nosso imenso pesar pelo falecimento de 
António de Castro Silva, pai do jornafiSta Roberto Elísio 
de Castro Silva e ex~prefeito de Santa Luzia, cidade à 
qual devotou a maior parte de sua vida, oferecendo seu 
exemplo de homem público às gerações mais jovens". 

Sacerdócio 

Antônio de Castro Silvu, farmacêutico, ex-prefeito de 
Santa Luzia, pertencente a uma das mais tradionais 
famílias de Minas, impriiniu às suas atividades um senti
do de verdadeiro sacerdócio. 

Desde moço, mostrou grande sensibilidade para com 
os problemas das classes mais humildes, atendendo em 
sua farmácia e no Hospital São João de Deus, de Santa 
Luzia, aos pobres não só da cídade, mas de localidades 
vizinhas. Homem de sólida formação espiritual, vOltou
se integralmente para a família, orientando os filhos e 
netos dentro dos rígidos padrões de comportamento mo
ral e ético. A maior característica: de sua personalidade 
era a inflexibilidade de princípios, atributos que herdara 
de seus pais e que soube cultuar com extraordinária de
voção. 

O trabalho de <.~ssistêni::ia soCial que desenvolveu du
rante longos anos em Santa Luzia granjeou-lhe a admi
r<.~ção de quantos o conheceram e se beneficiaram do seu 
pennanente esforço em favor dos rilenoS favorecidos. 

Aposentando-se como farmacêutico, transferiu-se -
com a família para Belo Horizonte, onde continuou o 

--s-eu trabalho, como funcionário da Secretaria de Saúde e 
Assistência. 'trabalhou no gabinete de vários titulares da 
Pasta, função em que se destacou pelo tr"atamerito fidal
go e solíc.ito que a todos dispensava, sendo ali admirado 
por quantos com ele conviveram. 

Deixa viúva D. Syria Gonçalves Teixeira de Castro 
Silva, di~ctora de grupo, aposentada, e aos filhos, Dr. 
Márcio Castro Silva, médico .• ~iretor do IPSEMG, cas_?.-
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do com Maria José de Oliveira Castro Silva; Roberto 
Elisio de Castro Silva, jornalista do Estado de Minas, ca
sado com Maria Isabel da Glória de Castro Silva; Dci
nha Castro Silv<l, casada com o Sr L Helvécio Tamm de 
lima: e Mari<l Helena de Castro Silva Andrade, casada 
com o Sr. Tardso Pacífico Homem de Andrade. 

É sua irmã a Sif He!COa de Castro Machado Coelho, 
viúva do Dr. Homero Machado Coelho, deixando ainda 
vários netos. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
pal<.~vra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o segujnte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: 

De vez em quando, sempre que se apresenta uma 
oportunid:lde_JavQrável, sinto-me no dever de tecer con
siderações e íõrmular veementes apelos aos órgãos ou 
autoridades que, no âmbito do Poder Executivo Federal, 
têm responsabilidades - diretas ou indirctas - no to
cante às exigências _impostergáveís de atendimento das 
necessidades básicaS das famílias e menores carentes do 
Bmsil- ou seja, os vastos segmentos demográficos maiS 
vulneráveis que lutam pela sobrevivência, em condições 
adversas, sumamente dffíceÍs, de Pobreza absoluta, fome 
endêmica, doenças, analfabetismo e desemprego. 

Assim é que, em um dos meus últimos pronunciamcn- _ 
tos sobre o assunto, chamei a atenção desta Cas-a do Po
der Legislativo e da Administração Pública, em geral, 
para as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquéri
to que investigou, em 1976, os problemas da criança e do 
menor carente do Brasil e sugeriu no bojo do seu famoso 
rel<.~tório- "A Realidade Brasileira do Menor"~ pro
vidências drásticas, arrojadas e urgentes, para enfrentar 
esse.desafio maior da nacionalidade. 

Neste sentido, em discurso proferido na sessão de II 
de agosto passado, acentuei, perante o Senado da Re
pública, a periculosidade de uma situação cada vez mais 
ameaçadora e explosiva, apesar dos esforços da FUNA
BEM, em face das dimensões inexoráveis dos _números 
-ou seja, a existência de mais de 30 milhões de menores 
carentes, dentre os quais cerca -de 4 milhões- os chama
dos "trombadinhas", "pivetes", ou menores abandona
dos propriamente ditos -_jâ se encontram nas fronteiras 
da dclinqüéncia e da criminalidade, praticamente irrecu
peráveis. 

Esse é, na verdade, o vexame supremo, uma vergonha 
para a sociedade brasileira que reclama medidas e recur
sos destinados a erradicar, ou, pelo menos, controlar os 
trágicos efeitos da marginalização social das famílias 
pobre e dos menores curentes, vítimas de um autêntico e 
inacreditável genocídio. 

No conjunto dos projetas formulados pela menciona
da "CPI do Menor"/1976, enfatizeí, naquele pronuncia~ 
menta, a importância, essencialidade e natureza impos
tergável do "Projeto Dom Basco", e da implantação do 
"Sistema do Menor", dentro do qual se previa a partir 
de Brasília, a instalação do "Centro Nacional do Me~ 
nor", o qual, posteriormente, poderia ser também insta
lado em cada uma das Regiões Geoeconômicas do País 
-Amazônia; Nordeste, Ceritro-Oeste, Sudeste e Sul
i em cada Região, funcionando o de BrasOia como o 
modelo a ser seguido pelos demais Centros porventura 
instalados. 

O aludido Centro foi objeto dos seguintes Projetas de 
Lei apresentados na Câmara dos Deputados: - o de n~" 
2.898, de 1980, de autoria do Deputado Carlos Santos, o 
de n<? 4.097/80,_ do Deputado José Ribam_ar Machado, e 
o de n<? 4.256/80, do-Deputado João Menezes. 

São propostas concretas que, dentro em breve, deve
rão ser examinadas pelo Senado FederaL 

Mas, Senhor Presidente e Senhores Senadores, sinto
me no dever de Ocupar a tribuna, nesta tarde, em virtude 
da carta que ·a eminent~ Professora Terezfnha Saraiva, 
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digna Presidente da FUt'-JABEM, se dignou-me enviar
me no din 2r-dc outubro pas!mt.lo, quando examinou, 
com invulgar acuidade e sii'npafi<i, o discurso que proferi 
sobre os n:feridos problemas. 

Em sua carta t.-sclarcccu a Professora Terezinha Sarai
va o posicionamento da FUNABEM diante do "Projeto 
Dom Basco", acentu<mdo, entre outras considerações: 
.. ''Nascido de seu elevado cspfrito público, no calor dos 

resultados constados pela "C PI do Menor", o Projeto de 
Vossa Excelência (n'' 278, de 1979- que dispõe sobre a
Execução do "Projeto Dom Bosr.:o"), rcfietc a preocu~ 
paçrío de solucionar o pro6lerri.a de-rC$-pondedl mais im
portante questão que desafia C!ite País. Abrangente, ele 
uborda da muis alta rclevânciu:_ a probreza. a ácSnu
triçào, a habitação, o atendimento à saUdc, a educação, 
o trabalho. Comprometido com a soluÇão, defiile mCto
<..lologias de açüo, estratégias e procedimentos que se 
constituem em preciosos elementos a serem incorpora
dns i:\ açào coordcn<ldora e_ promotora de_ execução da 
FUNABEM. Aliús, muitas das propostas contidas no 
··Projeto Dom Bo<>.:o .. passaram a fazer Parte do trab<.i~ 
lho das FUNABEM'". 

Antes de encerrar este pronunciamento, desejo consig~ 
nar, neste registro especial, as expressões de meus agra
decimentos à dintimica Professora ierezinha Saraiva 
pelo fato de, ao concluir suU~atcnciosa carta, ter-se colo
cado, bem como o corpo técnico da FUNABEM, intei
ramente ü nossa disposiÇi:io, p<im um debate sobre todos 
os aspectos do Projeto, com o objdivo de, pela ant'lli:Se 
conjunt:.t, encontrarmos os melhores caminho!> para tor
nar mais eficiente c eficaz <1 ação cm favor do he!TI-cstar 
dos menores. 

Eram estas as considerações que desejava fazer. (Mui
to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo- a-
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC.:Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

E por demais conhecida a importiincia da suinocultura 
para o Estado c!e Santa Catarina~- onde mais de 60 mil 
famílias retiram seu sustento desta atividadc_. A pro
dução de carne suina e seus derivados é de relevante im
portância pm'd a economia brasileira, ora tão combalida 
e ameaçadtt. inclusive no tocante às cxportações,.que nos 
obtenham divisas que não mais possuímos. Maior ainda 
sua significação pura o Brasil no que diz respeito <i pro
dução de reprodutores, graças a pioneiro, árduo e caro_ 
aperfeiçoamento genético quC rCvolucionou a suinocul
tura brasileira. 

Apesar de tudo isso. a AssociaçãO CUiarinense de 
Criadores de Suínos, como porta-voz dos criadores cata
rinenses, vem dirigindo sucessivos e até agora inúteis 
apelos às autoridades do Ministério da Agricultura, o"b
jetivaiido assegurar ao setõr disponitlifidade de milho 
para o abastecimento atê a próxima safra. A CFP vem 
afirmando aos produtores que não teriam difiCuldades 
para a aquisição de milho. 

Apesar de hliS assertivas, -é grande 3. intranqili!idadc 
entre os suinocultores do meu Estado, fa_ce a escassez 
deste cereal, a sua comercialização na Bolsa de Mercado
rias sendo hoje de dífícíl"aces·so. gerando as mars sérlas 
apreensões cm sctor económico que não pode, de forma 
alguma, sofrer retrocessos, sem que disso decorram lasti
máveis _conseqüêrlcias para a económía brasileiiU: ., 

A insegurança existente em Santa CãlU:i'ina me força a, 
desta tribuna, dirigrr -veemente apelo ao Ministro da 
Agricultura, Sr. Amaury Stabile, a fim de que determine. 
com a máxima urgência, à CFP providências que assegu
rem à Associação catarinense de Criadores de Suínos 
uma cota mensal de 2.100-(duas-mil e cem) toneladas de 
milho, de outubro deste ano a março de 84, a preços pré-

estabclcdUos, pura atendimento dos criadores de repro
dutores c dos condomínios de suinocultores já implanta
dos em meu_ Estado. Isto não se dando prontamente, 
grandes rrcjufzOs serão acarretados ;o Estado e à econo
mia nacional e, ainda, às exportações de carne suína e 
seus derivados. :t: de se realçar, tUnda._ a especial impor
tância Ól) sctor neste momento em que o Brasil atravessa 
gran<..les óbices_ para o abastecimento interno de gêneros 
alimentícios, mesmo pelos cxorbitant~ preços com que 
vêm sendo vencidos ao consumidor. 

EsperO. S-r. Presidente, _qu_~ o Ministro Ama~ry SÍabi
le. face este._ apelo, aja rrontamente restabelecendo a 
tranqüi!idadC entre os produtores catarinenses e, assim, • 

- resguardando impo-rtante setor da economia catarinensc, 
~obre cuja si_~.!:'_i_0_~ação para o Br~sil __ é d~sne~e_:>sária me 
extender. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito be-m!) 

O SR. PRESIDENTE {Milton Cabral)- Concedo a 
pu lavra ao nobrt:- Senador Gastão Müllcr. 

O SR. GASTÃO MüLLER (PMD-8 .:__ MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. _Scmldo
res: 

A Folha de S. Paulo, do dia 24 de outubro últimõ, 
publicou um artigo intitulado .. Vereador Forte, Munici
pio Autónomo", da lavra do Dr. Chopin TaVares de Li
ma, atual Secretário de lnterordo Estado de São Paulo. 

Além das rcfcréncias a ação da Secretaria do Interior 
de Stio Paulo, visando fortalecer o Município, base d<i 
vida política administrativa, faz o articulista interessan
tes comentários referentes à importância dus Câmaras 
-Municipais c especificamente a respeito do rapei do Ve
reador no andamento da_ •'rcdemocratização do País". 

Leio, Senhor Presidente, Senhores Senadores o citado 
artigo, objetivando com isso prestar, mais uma vez, as 
homenagens sinceras ao Vereador que, coml) tenho sem
pre dito, é a mola mestra da vida política de um País de-

-mocraticamente organizado, pUralelamente, do grande 
lahor tldministrativ~ que executa o Senhor Vereador. 

Eis o que diz o articuli . ..;tu: 

VEREADOR FORTE, MUNICIPIO AUTÚNOMO 

Chopin Tayares de Lima 
____ A ~eta prioritária da Secrep::ja do Interior, de 
_açorda com a prorosta de dcscentrulização e parti

cipação popular do govcrr~_o_~ontoro, é fortalecer, 
em seu-s múltiplos aspectos, o Município- suporte 
de nossa vida político-administrativa. 

Um dos a~?pectos mais relevantes do Município é 
seu Legislativo, onde o povo se encontra representa
do. Nesse sentido, estamos promovendo, em con
junto com as Câmaras Municipais. um encontro de 
todos os vereadores do Estado, vi~ando u trocar ex
periénci~s eu renetir, _durante um dia inteiro de tra~ ·
bulho, sÕbre o papel do vereador no proce:;;so de re
democratizaçào do País. 

A idéia da realizaç;,io dos encontros, nas sedes e 
sub sede.<;_ das Regiões Administrativas, surgi.l,l em 

-nossas viagens pelo Interior. Coube-nos, sentindo 
sua necessidade, montar a infra-estrutura para que 
eles s_c efetivussem com a presença de vereadores de 
todos os partidos políticos. Cremos que o poder le
gisbtivo municipal deVe, n__este inomento, esforçar
se por reencontrar suas funções históricas. O episó
dio Juruna constitui-se em exemplo marcante de 
que o legiSlativo, cm todos os níveis, começa a rea
gir c a revelar sua força, não ãdmitindo a interferên
cia do Executivo em seus assuntos internos. 

A C.i_mara e órgão do governo local, elemento 
básico do conceito de autonomia dos M unicipio-s. A 
-recuperaçãO dessa autonomia (no momento, for
mal) implica uma reforma tributária, pela i)Ual noS 

- batemos há tempos e que vem, felizmente, ganhan-
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do corro. haja vista a exprcs.siva marcha a Brasília, 
_reuli:t-ad<.t por m<tis de 1.000 prefeitos de todos os 
partidos e Et-tados da Federação. E implica, tam
hêm, ne_ccssariamentc, a revalorizaçUo do Legislati
vo J'vlunicipal. 

A Cúmarn de Vereadores que herdamos dos portugueses 
é a mais an_tiga forma de representação política existente 
no ~s. chegando, por exemplo, no Brasil-Colônia, a 
sobrepor-se- tamanha sua força- aos Gover~adores 
Gerais. 

O Vereador vive, hoje, situação raradoxal: sua 
atuaçào sofre diversas restrições legais, mas é, ao 
mesmo tempo, e isso ninguém lhe conseguiu retirar, 
o agente político mais próximo da população, quem 

-melhor conhece seus problemas, advindo daí sua ca
pacidade de transformar a realidade. 

O Vereador pode, no entanto, superar essa con
tradição, aumentando a densidade popular de seu 
mandato. "Lutaremos contra elas (as leis que res
tringem a atuação do Edil), pois descobrimos que as 
mesmas cordas que amarram o Vereador são usadas 
para alijar o povo de sua verdadeira vocação: ser 
fonte de poder"", escreveu, com lucidez, em artigo 
recente, o Vereador do PMDB de Araçatuba, Hélio 
Consolara, que participou de um dos encontros. 

Surgiram, nos encontros até aqui realizados, pro
postas concretas, que já se tornaram objcto de luta e 
reivindic""i:1ção organizada dos Vereadores: formu
lação, ror parte de cada Município, de sua própria 
Lei Orgânica: criação de uma· Assessoria Técnica 
ramos Vereadore~~ c criação ou fortalecimento de 
assudaçõcs de clasSe. Ouvimos, na cidade de Jun
di·Jí, em outro encontro, depoimento de um Verea
dor que, po-r votar em- benefício do povo projeto 
contrário a interesses da empresa onde trabalhava, 
foi sumariamente demitido. Fatos como esse são 
inaceitáveis. 

Apesar das muitas dificuldades, o Vc1eador 
constitui-se num dos agentes políticos mais apare- -
lha dos a coritribuir na elaboração e \!Xe<:uçào de um 

· novo modelo de desenvolvimento. Modelo funda~ 
do, sempre que possível, na cultura c na tecnologia 
local que, com baixos custos, criatividade e parfici
paçào popular. ofereça saídas para essa crise que, 
entre outros males. jú desempregou 5 milhões de 
bm:'.ileirosL 

Urge quC o Vereador recupere c amplie o poder, 
a independência c as garantías operacionais, das 
quais precisa para exercer suas funções e servir, as~ 
sim, de alicerce à democracia imprecindí\·el ao País, 
como forma de consolidar suas instituições e evitar 
novos retrocessos políticos. 

Era_ q que tinha _a 4izer. (fvluito bem!) 

O SR. PiffSIDENTE (Milton Cabral)- Nada riluis 
havendo a tratar, vou encerrar a presente" sessão, desig
nando rara a sessâO ordiniiria de ama~hã __ a_ seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nY I, de 1981 (n9 865/79, na Casa de origem), que assr
gura matrícula, nas escola~ de qualquer nível, aos servi
dores que especifica, teiido 

PARECERES, sob n•s 286, de 1981, 474 e 475, de 
1982, das Coniissões: 

-_de Educa~ào e Cultura_- l~' pronunciamento: favo
rável ao Projeto, com Emenda n~' 1-CEC que apresenta; 
29 pronunciamento: favorável à Emenda n~' 2, de Ple
nário; e 
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- de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto e 
contrário às Emendas n?s 1, da Comissão de Educação e 
Cultura, e 2, de Plenário. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câm_~_ 
ra n9 131, de 1981 (n? 3.193/SÜ, na Casa de origem), que 
modifica a redação do art. 42 e do inciso XXIX do art. 
89, da Lei n~' 5.108, de 2l de setembro de 1966- Código 
Nacional de Trânsito, tendo 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 852 e 853, de 
1983, das Comissões: 

-de Constiruição e Justiça; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de lei da Câmara 
n" !03, de 1982 (n'i' _137/79, na_Casa de odge_m), que alte
ra o art. 2~' da_ Lei n~'_6.168_. de 9de dezembro de 1974, 
que criou o Fundo de Apoio ao DesenvolvimentO S-ocial 
- FAS, e o art. 39 _do O!!creto-lei n<.> 594, de 2_7 de maio 
de l 969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal, tendo 

PARECERES sob n"'s 850 e8_5_l, de 1983, das Comis-
sões_: __ _ 

- de Educação e Cultura, favorável 
- de Finanças, favorável, com voto vencido do Sena-

dor José Uns. 

Votação, em turno único, do projeto de Lei do Sen_ado 
n<.> 120, de 1981- Complementar, de autoria do Senador 
Cunha Lima, que acrescenta dispositivo à Lei Comple
mentar n"' 26, de I I de setembro de 1975, que uníficóll o 
PIS-PASEP, tendo 

PARECERES, sob n"'s 858 e 859; de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurióíCidade; e 

- de Finanças, favorável. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
jurídicidade, nos termos do art. 296 do Regimen_to Inter
no), do Projeto de lei do Senado n9l03, de l98l,_~e auto
ria do Senador Franco Montara, que assegura ao r,:mpre
gado substituto saláiío--lgual ao d9 substituído, tendo 

PARECER, sob n"' 779, de 1983, da Comissão 
- de Constitl,ljção e Justiça, pela injuridicidade. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar na 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 280, de 1980, 
de autoria dQ Senad()r Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar Tribunais com juris
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n9 634, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida~ 

de, com voto vencido do Senador Jo_sé Ignácio. 

Discussào, em turno único, do Projeto de Lei do Sena~_ _ 
do n"' 337, de 1981, de autoria da Comissão Especial do
Júri Popular, que altera dispositivo do Código de Pro~ 
cesso Penal, tendo · 

PARECER, sob Q9 __ 741, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de 

substitutivo que oferece. 

O SR. PRESJDENTE (Milton Cabral)- Está encer
mda a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, PE
.[JRO SIMON NA SESSÀO DE 3-l0-83 E QUE, 
ENTREGUE Ã REVISÀO DO ORADOR, SERIA 

PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PEDRO SllVION (PMDB- RS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
·É da maior importância o PrOiúinciamento feito, aqui, 

pelo Senador Luiz Cavalcante. Parece-me que é de pro
nunciamentos iguais a este que a Nação estã precisando. 

Eu lhe digo de todo o coração, Senador Luiz Caval
cante, estivera eu em qualquer cargo do Executivo, e re
ceberia, c0n1 malOr respeito e com maior carinho, u_m 
pronunciamento igual ao de V. Ex•, do que outros de co
legas seus aqui, que defendem o indefensável. V. Ex•, ao 
longo do tempo, embora seja um homem do partido do 
Governo, tem procurado chamar a atenção deste Gover
no para o~ equívocos e os erros que ele está cometendo. 
V. Ex• está a oferecer a este Governo a orienta_~ão_segura 
e precisa pata- cj~e ele, realmente, possa parar para pen
sar. 

1:: rrÍ~Úo i~"POrtante a ànãlise que V. EX• faz, neste 
Parlamento baseado em seus.. "arquivos implacáviís". 
Aquilo que nós, muitas vezes, lemos para, algum tempo 
depois, nos esquecermos, V. Ex•lê, recorta e guarda, E 
por isso que V. Ex•, com essa autoridade, vem aqui, tra
zendo a palavra dos próprios eilVo!Vidos, para cobrar de
les o cumprimento de sua palavra. 

V, Ex• tem toda razão: O Governo alterou a política 
sa!artar em janeiro deste ano e, de !á" .Para cá, vem 
alterando-a cada vez mais de maneira mais radical. 
Quem ouVe o Min"istro Delfim Neito falar, fica a imagi
nar que ele" precisa do Decreto-lei n"' 2.045 paTa debelar a 

: _ i_nflaçãõ; co-rpp _ _§e este airida pão ~tivesse em plena exe
cução, e, embora caril sua plena vigência a inf1ação au
mentou chegando agora, no mês de setembro~ aO seu 
mais alto índice. 

:ç:les prometeram que ela passaria a baixar a partir da 
vigência do Decreto-lei n"' 2.045, para terminar, com 5%, 
em --dezembro. Mas terminou o mês de setembro com 
12%. Quanto a esses índices nós não temos a mínima ide~ 
ia da sua veracídade, porque a grande verdade é que nós 
sabemos da crise qUe hà, na 'F'undação Cefúlio Vargas, 
quando técnicóS,. que lá permaneceram toda a sua vida, 
prestando inestimáveiS serviços ao Brasil, se demitiram 
por não aceitar, por não cbbnestar a nova fórmula que o 
Governo está levando à Nação, que é ã de- fOrjar núme
ros que não correspondem -à realidade. 

Pois são esses números~ s-qbre os quais se podem fazer 
interrogação, que acusam. 12,4%, para a inflação que fe
chou o mês de setembro 12,4%, embora o 2.045 esteja em 
pleno vigor, em plena execução. Não foram os sa.lários, 
portanto, que empurraram a inflação -para cima. Não. 
No entanto, o Governo quer criar uma crise que seus as
sedas chamam de confronto para forçar; pela pressão in

-te':_r1ã e externa-o Congresso Nacional a não votar contra 
o Decreto-lei n<;> 2.045. --

Nôs vivetl!o~f talvez (diz V. Ex•, que tem mais expe
riência. mais capacidade, mais ação do que eu) a maiPr 
crise da nossa existência. Quem é o responsável por essa 
crise? Podemos até, e acredito que sim, rejeitar o 2:045, 
mas hoje, repito, ele está em pleno vigor. Qual foi a me
dida que o Governo pediu e que não teve? Quando o 
Congresso Nacional, a clas~e política, a Oposição os cri
ticas do Governo como V. EX•, impediram o Dr. Delfim 
Netto de fazer o que bem entendeSse? Nunca houve, na 
história deste País, um Governo com tanta força, com 
tanto poder; coni tanta autoridade de fazer o que bem 
entende _quanto est~ Governo que aí está. O Dr. Delfim 
jamais poderá dizer que as coisas vão mal porque ele 
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queria buscar o dinheiro lá fora e o Congresso o impe
di_u: que as coisas estão mal porque ele queria determina
da mudança na legislação do trabalho, e o Congresso lhe 
negou; que as coisas estão mal porque ele queria tomar 
determinadas diretrizes e o povo o impediu. Não. Ele fez 
o que quis e fez o que quis à revelia da vontade da 
Nação, porque de há muito tempo ele conseguiu um rni
lagr~ - o milagre de olhar para todos os segmentos da 
sociedade e verificar que todos os segmentos da socieda
de estào contra sua política. 

Houve um tempo em que o MDB era contra o Gover-
no, n1as o Brasil vivia a época do "milagre brasileiro" e 
nós, do MDB, éramos ·caõsiôerados irresponsáveis, te
calcados, não vendo o fulgor do crescimento fantástico 
do Brasil. O Governo, justiça se lhe faça, tinha, então, o 
apoio do homem do campo, tinha do empresariado, ti
nha da Igreja e até mesmo, de seu Partido que, nas urnas, 
recebeu o apoio do povo. Mas, com o passar do tempo, 
realmente, poucas pessoas conseguem rir, e a sociedade 
se posicionou contra o Governo. 

Será que os agricultores se posicionaram contra o Go
verno por causa da pregação do MDB? F. claro que não. 
Os agricu_ltores se posicionaram contra o Governo pela 
falta de uma política agrícola, pois esta que aí está os es
maga, os sufoca, não os protege, não os-orienta. 

O Nordeste terminou de votar em massa no Governo, 
dando-lhe maioria no Colégio Eleitoral e nesta Casa -
pobre Nordeste, digo com carinho e com afeto - que 
mais pelas pressões, pela falta de condições de sobrevi
vência foi levado a votar, pela fome, nos favores e no 
imediatismo. Não sou eu quem vai atirar a- primeira pe~ 
dra num cidadão que, estando na luta pela sobrevivên
cia, não tome uma atitude de independência, olhando 
para a frente. Ele tem que pensar é no prato de comida, 
na vantagem, no emprego que lhe estão oferecendo e que 
garantirão a sobrevivência imediata de sua famflia. 

Pois é esse o Nordeste de hoje, e (oi por isso que os 
candidatos do PDS buscaram e conseguiram sua cansa~ 
gfação pelo v.oto popular, pois prometéram por todos os 
recantos de sua região, que iam lutar por um novo Nor
deste e estão aí a exigir medidas que não sejam apenas as 
paliativas, como essa, das frentes de trabalho, em que se 
trasforma o homem num pária, tirundo~se do nordestino 
sua capacidade de trabalhar, de agir, de impulsionar o 
progresso e o desenvolvimento na sua região e fazendo 
dele um vencido que espera a miséria, a caridade de meia 
dúzia de-·toStõeS pâra poder sobreviver. 

Os empresários. Que situação original esta! O Gover
no vem e oferec_e-lhes, como fórmula de salvação, o 
achatamento dos salários, ~om uma correção semestral 
de 80% do INPC expurgado, o que significa 60% da ia
nação, e, até condições para a livre negociação. O que fa
zem os empresãrios? Dizem; "Não nos serve". Não, não 
nos serve, dizem eles. Mas devia servir pois se o Governo 
está achatando os salários, e se os salários são eles que 
pagam, se vai diminuir a sua folha de pagamento, se vai 
diminuir o custo de suas empresas por que eles_ não que
rem? É por uma atitude de grandeza, é por uma atitude 
de bondade, é porque eles amam os seus empregados e 

-querem melhorar as suas condições de vida? Não. Va-
mos._ser realistas. Eles não querem porque sabem que 
não é esta a solução. Porque sabem que não adianta cor
tar o salário do trabalhador, pois, tal medida diminui o 
seu poder aquisitivo e, diminuindo-se o poder aquisitivo 
do tabalhador, diminui-se a produção, em prejuízo das 
empresas-, porque, menos gente consuinindo significa 
menos venda e menos venda é menos produção, e com 
menos produção o que eles vão fazer? 

O Sr. José Fragelli - Menos lucro. 

O SR. PEDRO SIMON - Menos lucro, diz mu1tó 
bem o Senãdor José F:ragelli. 1:. por isso que os empre
sários dQ_Brasil estão dizendo que este modelo não lhes 
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serve. Por quê? Porque eles sabem que esse modelo traz, 
atrás de si, a recessão. E a recessão os vai atingir. 

E nós, que somos de um partido popular d-e oposição, 
que damos prioridade ao fator trabalho, defendemos o 
interesse do empresário brasileiro. Porque , nesta hora 
tão difícil para todos os brasileiroS~-Os "iriteresSeS-dos tra
balhadores estão se misturando com os dos patrões. Aí 
está o empresariado brasileiro com, praticamente, meta
de da sua capacidade de produção ociosa, o que redunda 
em falta de trabalho para o assalariado. 

Parlamentares do PDS de Pernambuco diziam-me que 
a produção da indústria de tecelagem daquele Estado es
tá reduzida a, praticaritente, 30 ou 40% do que era, e que 
suas fábricas de tecidos estão se fechando e seus donos 
colocando o dinheiro_ no open market, porque, assim 
agindo, passam a ter um ganho fácil, sem as preocu
pações, as dúvidas e as difiCuldades de todo aquele que 
quer produzir. -

Que regime é esse que incentiva o cidadão a não traba
lhar, para ganhar muito mais do que trabalhando? Que 
forma de governo é essa (Capitalista? ComunistatSOci_a
lista? Anarquista? Democrata? Oftadura?) que quer de
volver o país, desestimulando o trabalho e estimulando a 
vagabundagem? Estão i:ú as propagandas do Governo, 
convocando o povo para colocar seu dinheiro na cader
neta de poupança, no open, porque, trabalhando, ele está 
sujeito a chuvas e trovoadas. -

Os empresários, então se colocam contra o Governo 
por uma questão de sobrevivência, porque efes sabem 
que o modelo do Fundo Monetário Internacional é um 
modelo que não nos levará a nada! Dísse muito bem V. 
Ex• quando afirmou que o Sr. Delfim proclamava que a 
preocupação com a dívida externa era nossa, e que os 
banqueiros não a tinham. Hoje, porém a estão tendo e,-
na hora de a ter, o que é que querem? Querem buscar o 
dinheiro deles embora através do esmagamento da socie
dade brasileira. 

Quando o Sr. Reagan enviou ao COnii-esso- amerícã
no, pedido para aumentar a quota de participação dos 
Estados Unidos no Fundo Monetário Internacional, 
muitos parlamentares foram contnt. E o que diziam os 
parlamentares americanos? Os parlamentares americá
nos diziam o seguinte~ ... Os Estados Unidos -não- tên1 
obrigação de botar dinheiro no Fundo para resolver o 
problema dos banqueiros internacionais. Eles pratica
ram agiotagem, eles levaram os juros às nuvens, eles de· 
ramo dinheiro sem se pre"õCllpar com as condições-e-pos
sibilidades de pagamento, eles cobraram uma taxa de_ris
co que aumentou anualmente, o risc_o é deles." o Con
gresso americano não cobrou do Brasil. O Congresso 
americano disse que quem tem correr o risco e colher o 
que plantou são os banqueiros internacionais. 

O Brasil, porêm, está entregando para o Fundo Mone
tário Internacional a gerência da administração de nossa 
divida. Entregando! O Fundo Monetário Internacional é 
que vai fazer a renegociação dos nossos débitos, aos ju· 
rosque entenderem, às taxas que entenderem, aos prazos 
que entenderem, com _o Go-ve!rio brasileiro se sUbrrieten
do, inteiramente, aos interesses lá de fora! 

Nesta hora, será que os parlamentares do PDS- eu 
não digo V. Ex•, Senador Luiz Cavalcante, que, justiça 
se lhe faça, jã na legislatura passada, no início da crise, 
previu o que agora está acontecendo- será que há p;u
lamentares do seu Partido que não enxergam a calamito
sa situação a que, a cada dtã, está ri6itfevan"do-.a p-olitiCa 
governamental. Muitos, corajasomfinie~ estào discordan
do porque governador, senador, deputado federal ou es
tadual, eleitos pelo PDS~Tcifam. efeitos peJO vOto pOpu
lar, e hoje, andando lá por sua região, conversando com 
os seus companheiros, membros dos -díi-etórios munld
pais, vereadores, velhos líderes que sustentaram as lutas 
do seu Partido, certamente não estão agUentando mais, 
não podem aceitar esta situação. Então se_ diz que há 
uma rebelião do PDS contra o Governo, e dtzeni os líde
res do Partido de V. Ex• que isso é muito perigoso, por-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçcto-II) 

que está havendo um confronto entre o PDS e o Gover-
no.-

Eu não entendo assim, eu entendo que está havendo 
internament_~, _dentro do PDS, uma tomada de posição 
-da maior impÜrlâncTa e do maior significado, no sentido 
de mostrar ao Governo que o PDS e~íste._ E não só_ gue o 
PDS existe, mas que realmente o _PDS exige um posicio
namento~ o GoVerno de acordo com os interesses da so
ciedade. 

V.-EX!.tem muita razão quando afirma; "o Presidente 
da República, no regime presidencialista, indica os seus 
Ministros. Os Ministros são da sua confiança". Mas a 
mim me parece que, esse governo, ainda que não tenha 
sido_eleito pelo voto popular, e que tem de nosssa parte a 
mais absoluta restrição, e ele foi escolhido-pelo PDS, qu·e 
é o responsável pela sua vitória. Se foi impostO pelo Ge
n·eral Geisel ou se não foi, se o PDS naquela altura não 
vivia, como hoje, a independência de discutir interna
mente. mas tinha que aceitar a vontade Que v:inha de fo
ra, nãO -importa. O que importa é ·que a conVenção do 
P_DS o indicou e o Colégio Eleitoral, em que tinha maio· 
ria, o homologou. 

O Sr. Luiz Cavalcanti- V. Ex• me permite? 

O SR. PEDRO SIMON - Já lhe concederei aparte, 
nobre Senador. 

Logo, o Presidente da República não devendo obri
gação à Nação, porque a deve, unicamente ao seu Parti
do, parece-me que o Ministério por ele escolhido deveria 
ser da sua confiança, sim, mas de acordo com o seu Par
tido. 

-- V. Ex•, Semidor luiz Cavalcante, é muito mais humil
de._V. Ex~ diz que não discute o direito de o Presidente 
escolher os seus Ministros. Eu discuto, mas a.ceito a sua 
argumentaçãO, quando V. Ex• diz que o seu Partido não 
discute a tese de o Presidente escolher quem bem enten
der para o seu Ministério, embora Seu-Partido defenda, 
fáffibém, o ponto de vista de que o Presidente deva demi
tir aquele que não tenha a confiança da Nação- pelo 
menos issõ~ 

Mas o que é que há? Se se olha para o PDS, está na 
-- hora do Delfim cair fora; se se olha para as Oposições, 

há muito ele já devia ter caído fora; se se olha para os 
trabalhadores, seu pavor é a figura do Dr. Delfim; se se 
olha para os empresários, es_~e homem não dá pa~a conti-
nUar, 

Mas, que foiçã estranha, que fórmulas são estas que 
fazem com que esse homem, à revelia de toda a Nação, 
permaneça, c permaneça falando grosso? Chamando de 
vagabundo, inclusive, aqueles que discordam da sua 

.política? 
Com todÕ o praz~r, ouço o nobre Senador Luiz Caval

cante. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Senador Pedro Simon, o meu 
respaldo à minha conduta dentro do meu Partido são es
tas palavras de Santo Agostinho: .. Pref1ro os que me cri
ticam, porque me corrigem. aos que me elogiam, porque 
me corrompem". Muito obrigado a V. Ex~ 

o s'R. PEDRO SIMON- E V A Ex~ fala em "corrom
pe" numa hora como esta. Eu falo interpretando o pen
samento da Oposiçrto. 

Ó -Sr. Luiz Cavalcante - Sem aJusão a Õinguém. 

O SR. PED~O SIMON- Esta hora que estamos vi
vendo é séria. E séria no campo da crise instittÚ:iÕnal-e é 
séria no campq da crise da _çonfiabi!idade. Não é o 
Problema do Juruna, não! E o problema que nós não po
demos abrir hoje um jornal, onde não estejam as críticas, 
as mais llci!rbas, com fatos notórios envolvendo homens 
do Gqvt:rno, envolvendo pessoas do sistema. A-gora, 
uma n-otícia de oiltem, segundo a qual o General Lêo _ 
Etchgoyen diz que, se for convocado para depor na C o--
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missão da Dívida Externa, fará dc.claraçào da maior gra
vidade com relação ao Relatório Saraiva. Diz ele- que_, 
quando estava na Suíça c o Coronel Saraiva estava na 
França, trocarum telefonemas e buscaram as possibilida
des, junto ao Governo da Suíça, de conhecer as contas 
secretas dos brasileiros naquele país e que ele, General 
Léo Etchgoyen, chegam à conclusão de que havia essa 
possibilidade. Havia essa possibilidade! O que foi feito? 
O que o Governo fez no sentido de tentar buscar um en
tendimento para se descobrir essa fortuna de bilhões de 
dól;.lrcs que. lá na Suiça estão depositados cm nome de 
não sei quem'? Nada! Absolutamente nada! 

O .Congresso está_cumprindo seu papel. O Congresso 
- o Senado e a Câmara. Aí estão as Comissões Parla
mentares de Inquérito a convocar pessolls para deporem, 
com mil dificuldades. 

O ilustre Ministro do Exército responde ao Presidente 
da Comissão, diz_endo que o Relatório Saraiva não será 
remetido à Comissão, porque se trata de documento sigi
loso. Não que envolva a segurança da Nação, não que 
envolva qucs!Uo de Estado, mas que envolve questões de 
honra de detcrmim1das pessoas. M<ls se envolve questões 
de honra de determinadas pessoas, parece _que a posição 
é publicar e dar a estas pessoas, que deveriam exigir a 
publicação. o direito de se defenderem. 

No entanto estes fatos estão se repetindo. O cidadão 
comum. o cidadão do povo, abre O Estado de S. Paulo, 
abre os jornais e vê essa série de denúncias num crescen
do, de tal maneira que, a de hoje, fllz esquecer a de on
tem, porque se o escândalo da Dclfin era 80 bilhões, o da 
~oroa. com 400 bilhões, fez esquecer a Dclfln, e, se o da 
Coroa é de 400 bil~ões, -;das polonetas, com I bilhão e 
800 milhões de dólares. fez se esquecer a Delf1n caCo
roa. A próxima eu não sei, mas eu sei que elas estão vin
do num crescendo, e, da maneira como elas vêm e domi
nam as_ manchetes c dominam os debates, logo caem n_o 
e.'!quecimento e o Governo não diz nada e o Governo 
não responde, c o Governo não busca averiguar. V. Ex' 
foi Governador c temos aqui vários ilustres ex~ 

governadoes aos quais eu faço a seguinte pergunta: V. 
Ex~s, quundo governadores, ante uma denúncia publica
da em jornal, ou ante uma notíGia infamante, correndo 
de boea em bo<:a nos seus Estados, com relação ao Go
verno de V. Ex~s. os Srs. esperavam uma Comissão Par
lamentar de Inquérito da Assembléia ou os Srs., por con
ta própria, buscavam imediatamente averiguar os fatos 
nomeando uma Comissão de Inquérito e, até mesmo, 
quando ela fosse muito séria, afastando do cargo o res
ponsável? 

Pelo amor de Deus, isso me parece o óbvio, pois, a ati
vidade do Congresso é uma atividade nossa, de um outro 
poder. O_ Presidente da República, independentemente 
do Congresso Nacional deveria ter a sensibilidade neces
sária para entender que a sua responsabilidade é buscar a 
veracidade dos fatos que estão aí noticiadOs. 

E de tal forma e&'>es fatos são noticiados, e de tal for
ma eles não são respondidos, e de tal forma o Governo 
não os llvcrigua que, de certa fa'rma, a opiníão pública se 
acostumou a recebê-los, com a maior naturalidade, 
como fatos verdadeiros. Ê provável, até, que muitos não 
o sejam, é provável até que muitas dessas coisas não cor
respondllm, na sua totalidade, à verdade mas, como não 
se separa o trigo do joio, como não se faz a averiguação 
necessária para se provar o que é verdadeiro e o que é 
falso, tudo passa a ser, atingindo a credibilidade do Go
ve_r:!lo, o gue não é nada bom. Não é bom para o Gover
no, não é bom para o PDS, não é bom para o PMDB, 
não ê bom para a Oposição, não é bom para o País por
que, na medida em que o. Governo perde a credibilidade 
da Nação, nós estamos sujeitos ao imponderável em uma 
hora de crise como esta, em que nós deveríamos ter um 
Governo austero. um Governo responsável, pronto para 
o que puder acontec_er, no emaranhado dos aconteci
mentos que se desenvolvem à revelia da nossa partici-
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paç~o. O Governo está perdendo u. credibilidade, não 
pdo que disse o Deputado Juruna, pois esse não o atin
giu, _cm nada. Não é ele, no seu linguajar indígena com
pletamente despreparado para medir <t profundidade das
suas palavras, não_ é_ ele que está atingindo a credíhílida~ 
de do Governo. O qUe iStá utinginao a ch:'dibilidude do 
Governo são as notícias permanente.~ de fatos gravíssi· 
mos denunciados à Nac(io, denunciados, inclusive, por 
pu-rl:.lmentarcs do PDS, da tribuna, sem uma re.~posta, 
sem uma averiguação, sem uma satisfação à opi"nião 
pública deste País. 

Se o Governo não tem credibilidade e s_e o seu valo~ é

tico está sendo atingido por esse posicionamento, trata· 
se de fato da maior gravídade._Es:s,e Qdiscurso que V L Ex' 
deixou claro. As promessa.<;, o engodo, os pacotes, as me
didas, os decretos- garantindo que, a partir dos mes
mos o problema estaria soluciona,do_----:- se_ repetiram tan
to, c tanto, e t:.mto, e tanto, que o povo também não os 
leva a sério! O povo não os leva a sério. Até, pelo con
trário, tem muita gente_ que faz o contrário. Se O Delfim 
diz: ··o negócio é plantt1r, porque o precO vai ser jusio-··, 
o cidadão jú se assusta: "olha, o melhor é não plantar". 

Quando sai a notícia de que não iiá Subir o preço da 
gasolina, todo o mundo corre p.1ra encher os t<J_nques 
porque espera sempre o contrário. 

O Governo, d_e certa fQrma, conseguiu isto: Se ele diz 
algo, o povo entende o_ contrúrio, porque ele perdeu a 
credibifidade, até nesse aspecto. Os pacotes da agricultu
ra, quantos o _Governo já lançou? Os pacotes antiinf1a
cionáiios, quantos o Governo jfl lançou? Os pacotes con
tra o aumento das taxas e juros, quantos o Goverilo" já 
lançou'? Os pacotes a favor do Nordeste, quantos o Go
verno já lançou? Tudo deu em nada! Tudo deu em nada 
porque nada ê real, porque nada ê exato, porque nada é 
concreto, porque nada tem profundidade, porque nada 
tem conteúdo. 

O Dr. Delfim Netto é um homem que resolve hoje os 
problemas de hoje e, amanhã, os problemas de amanhã. 
Ele não tem qualquer preocupação com a verdade, não 
tem qualquer preocupação com o futuro deste País e não 
tem qualquer preocupação com os problemas sociais do 
nosso povo. As medidas que ele toma são som~nte medi
das que ele toma. 

Nós tomamos conhecimento da_ r_eunião em que o 
Conselho de Seg_urança Nacional, deliberou sobre o 
2.045, por decisão dele, pois ele conseguiu demonstrar 
que, via Conselho de Segurança, tinha o Decreto-lei mais 
condições de ser aprovado. 

J~assou rapidamente, pela Presidência da República, o 
Presidente Aurclian-o ChavesL Na_sua rápida passagem, 
ele recebeu os empresários, e o Sr. José Ermírio de Mo
raes disse: "'FreqUentO o Palácio da PrCSfdência da Re
pública desde a época de 1960. Nunca houve um Presi
dente que nos ouviu com tanto respeito, que debateu co
nosco, que discutiu conosco, chamou seus Ministros e, 
durante 3 horas e meia, discutimos as questões nacio~ 
nais". Recebeu o líder sindical, recebeu os desemprega~ 
dos, buscou discutír. 

Justiça seja feita ante a denúncia das_ "polonet~~"~ fci~ 
ta no seu Governo, ele mandou abrir inquérito no Minis
tério do Planejamento. O Dr. Delfim, cm vez de atender 
à ordem, pegou um avião e foi à Europa. Também man
dou abrir inquérito no Ministério das Relações Exterio
res,_ no da Fazenda e na Chefia da Casa Civil. Antes de 
deixar o Governo, no di•1 em que entregou o cargo, e-n
tregou o resultado das investigações para _os líderes -dO 
PDS na Câmara e no-Senado. Quando a Oposição o cri
ticou pela entrega somente para os Líderes do PDS, Sua 
Excelência mandou entregar os documcnto_s, também, 
para os Líderes da Opo~içào. t: um comporta~cnto! 

Parece-me que o General Figueiredo, ao invés de se 
agarrar ao Dr. Delfim Netto e.tê-lo como diria eu, orien
tador total e absoluto, o Presidente poderia buscar a 
vontude da Nação, podia discutir com a sociedade, deve-
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ria ouvir os que estão discordes do Dr. Delfim, ele deve· 
ria chamar V. Ex~. Senador Luiz Cavalcante, para 
se_~tàr-s-e ~mesa e conversar. Sua Excelência deverW. eh a~ 
mar os empre:W.rios, devêria chamar o-s trabalhadorCs:-

--ucvcria chamar a sociedade, para discutir os problemas 
de seu Governo. 

L--;~d0. outro díU:-no jOrnal Ó Estado de S: Paulo, di
versas análises feitas- por editorialistas, encontrei algo 
bem doloroso: "O Governo do General Figueiredo aca
bou. Acabou! A única coisa que se espera do seu Gover
no é a índicUçtio do nome do seu sucessor. Não h;;i mais 
esperança, não há mais exPeêtativa, não·J1Çm8.is absolu
t:lmente nu__da com relação ao que se pode esperar do Ge
neral Figueiredo". 

Isso é bem ruim, porque sou daqueles que, no campo 
da Oposição. nunca defenderam o "quanto pior me-
lhor"'. E!.! esp~::ro, pelo contrário, condições Cada vez me
lhores para este País. Espero o -progre.~so, o desenvolvi
me.nto, o crescimento, para que nós, da Oposição, do 
m~u P_artido, possamos lutar para se dar mais para o po· 
vo, e não ressaltar aquilo que o povo não tem. Essa afir
mativa de que o Governo não inspira mais esperança de 
poder trazer algo de bom para a Nação, é altamente do
lorosa. Para o General Figueiredo é qualquer coisa de 
atéi'rtldor, mas para nós, o povo brasileiro, também, por
que queiramos ou nlío queiramos, vamos ter de conviver 
~9~ o _SJencra_J Fi_gueiredo até o dia 15 de marco de 1985. 

__ Parece-me, que esta-hora tão séria, tão grave, é o mo
me'nto- dC realmente entendermos que devemos parar 
para pens-ar. Nós da Oposição criticamos, e nossa crítica 
não é a crítica fáci_l ~'daqueles irre.<;ponsáveis que não têm 
a cultura nem a capacidade dé ver a visão do Ministro". 
Pan!cC-mc que-,- nesta altura, deverfamos buscar uma fór
mulu através da qual pudéssemos transformar isso em 
que o -Dr. D-elfim conseguiu fazer do Brasil, que é uma 
Torre-de Babel, em en-ieildimento para que pudéssemos 
realmente busCar a unificação da Nação, porque traba
lhad_ores, agricultores, industriais, Igreja, PDS, Opo
sição. todos estão falando praticamente a mesma lingua
gem. O que falta? Falta uma postura, um endentimento. 
Ê necessário que nos sentemos em torno de uma mesa e 
búsquemos o que eu diria, um_'dênominador comum 
para a Nação inteira, nesta hora que estamos vivendo. 
Isto me parece importante, porque e"stamos- repito-

_ numa Torre de Babd, dizendo a mesma coisa em língUas 
~iferentes, um não entendendO o-outro. A CNBB está lá 
·e eu, que vou_ às missas permanentemente, vejo os pa
dres, e não só vejo os padres, como leio as publicações 
dominicais, k palavra da Igreja não é uma p<llavra de 
política partidúriü, mas é uma palavra áspera com re
lação~ realidade que e.~tumos vivendo. Mas eles estão lá 
no mundo deles! Nós vemos os líderes sindicais a criti· 
car, a dizer que não dá mais, clamando por uma mu
dtinça~ Mas eles estão lá no mundo deles! Nós vemos os 
empresários se reunindo, discutindo, debatendo, lançan
do memoriais. Mas eles estão lá no mundo deles! 

A mim me parece que nós temos de fa_~e.r: com que- a 
Nação se entrelace através de todos seus segmentos, para 
buscar uma fórmula, através da qual enconiiã.mOS uri1a 
reação a isso que está aí. Caso contrário- e não me pa
rece bom - a reaçi:ío é essa dos saques que estão se mul· 
tiplicando pelo Brasil afora, saques no Nordeste, saques 
em_São Paulo, saques no Centro, saques no Rio de Janei
ro. Não sei, mas não me parece que haja um cnvolvimen~ 
to pt1lítico de <1, b, c Ou d, Esquerda ou Direita nesse 
tipo de saque. Digo mais. Poderia até haver, m~s nin· 
guém tiraria milhares de nordestinos, milhares de brasi· 
leiros de !:iUaS casas se eles tivessem emprego, se eles tive
sem o que comer, se-eles tivessem o miniino para viver 
com dignidade. 

O Sr. Alberto Sih·a- V. Ex• me permite uma_ aparte, 
nobre _Senador Pedro Simon? 
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O SR. PEDRO SIMON - Pois nào! 

O Sr. Alberto Silva- Nohre Senador Pedro Simon, o 
díSóii'so ae V, Ex~ acho que é o óbvio. V. Ex~ coloca a 
questão nos seus devidos lugares, com a preSteza, ajuste
za e n intc_ligência que tem. Aqui, nós ficamos perplexos 
porque o!rjornnis hoje noticiam, volt_ando à história do 
Decreto-lei n~ 2.045. "Meteu-se na cab_eca_ do pessoal da 
úrea econ_ómica que fora do Decreto-lei'n~ 2.045 não há 
salvaçào'·. Mas o pessoal do Decreto-lei n!' 2.045- V, 
~x~ acabou de dizer- vem fazendo, há anos, um pacote 
atr{ts do outro, uma f-eceiia atiáS da outra. E esa receita 
nTio tem sel'vidó piif"ií ·o âõenfe. Agora {d 2.045. Se ele 
não for aprovado, segundo esses homens, vamos para a 
moratória, como única saída. Por quê? T'<ào haveria uma 
solução intermcdiúria, por exemplo, essa que V. Ex• pro
põe. Sentar numa mesa para verificar qual ê o remédio 
mesmo que o doente precisa. Porque o pior de tudo que 
está acontecendo é o desemprego. E com o desemprego, 
a desesperança, a aflição, o saque. E o saque, está prova
do, é pura pegar alimento. Só isto. Quero congratular
me com V. Ex~ pelo discurso que faz. Ainda há tempo de 
sentar à mesa, ninguém est(l pensando em sinistros, ou o 
que quer que seja. Acho que um país com este tamanho, 
nobre Senador Pedro Simon, não precisa arrochar sa
lário P<.lfa sair dessa situação. V. Ex• tem ouvido eu falar, 
aqui, no ouro de Carajás. O ouro de Car:ijás dava pUra 
pagar três vezes es_s_a dívida. Por que não se tira esse ouro 
como um ponto de partida? Quem tem alguma coisa, 
pode negociar, não pode? Sem querer aceitar que oBra
sil é rico e que tem potencialidade para discutir, e só ter 
âe ac.C:itar" arrocho sahiri_ul c mais desemprego, é que não 
dá para entender. Parab~ns a V. Ex~ 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado a V. Ex• 
Não há dúvida nenhuma de que o que falta é dispo· 

sição. O PMDB, a Oposição, apresentou suas teses. Nós_ 
defendemos uma moratória. Nós achamos que a saída 

- para a crise é buscar a valorizaÇão do mercado_ interno. 
Nós achamos que a busca do diálogo, nós achamos que a - . 
sucessão presidenciul não pode ser tratada como está 
sendo, com os políticos- do PDS buscando maioria entre 
os ddegados do PDS. É vexatório o que está ac_ontecen
do neSta Nação. 

Felicito-o, nobre Senador Luiz Cavalcante, pelo pro~ 
nunciamento que fez. Lamento, apenas, que esse tipo de 
pronunci.:imento caia rfõ v:ltio, como c_aírt~m no vazio 
outros tantos pronunciamentos do PDS c do _PMDB no 
sentido de nos ouvirmos e até nos entendermos. Reco
nhe~.Xmos qUe a situação é grave e vamos cada um para 
as nossas casas c <t coisa continua. igual. 

Não é nada. Na frente do Congresso Nacional há 2 
mil pessoas. São 2 mil pessoas que estão aí em busca de 
manter o seu sustento numa época como esta, numa crise 
fantástica de desemprego, quando o Governo resolve co
locar a mâquina no garimpo de Serra Pelada e expulsar 
milhares e milhares de pessoas que aí viviam na busca de 
seu sustento, com dignidade. Pois esta é a fórmula que 
está sendo empregada permanentemente neste País. O 
PMDB tem chamado a atenção da Nação e do Governo. 
O PMDB poderia seguir outros caminhos, outros méto~ 
dos, outras fórmulas. O PMDB poderia cair na clandes
!inidade, chamando o povo para se levantar em sinal de 
protesto e rebeldia contra o que aí está. Nós não aceita
mos essas teses, porque nós defendemos a tese na norma
lização pela via_ institucional, pelo voto, porque jamais 
queremos transformar esse Brasil num estopim de uma 
guerra civil de cons~qoências imprevisíveis. Isso jamais 
acontecerá p()r parte do PMDB. 

Estamos ficando com medo ê porque essas coisas es.: 
tão se iniciando e podem se multiplicar à revelia da von

-tade dos políticos. Assim como saques--eStàQ acontecen· 
do, inclusive noS ~tados governados pela Oposição- e 
os gove":l3dores da Oposição dariam tudo para que esses 
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saques não acontecessem - porque estão colocando em 
jogo os próprios governos e a credibilidade desses gover· 
nadares de Oposição. Ainda que c:les não sejam respon· 
sáveis, porque, na ve-rdade, _o problema da fome e do de
semprego é uma conseqLiência do momento social que 
estamos vivendo e não são eles, governadores, que entra
ram há meses atrás, que são os responsáve:is por isso_ 
mesmo porque essa é uma prOblemática federai: Mas, de 
qualquer forma, ele s_e sente atingido; -Eres rião goSta: 
ri<lm. No entanto, à revelia deles está acontecendo. Ama
nhã, à nossa revelia, passando por cima de nós, da nossa 
pal<:~vra, da nossa mensagem, da nossa orientação essas 
coisas poderão se repetir c se multiplicar e nós podere~ 
mos cheg:.tr onde o Ministro Murillo Macedo em sua 
conferência nu fucolu. Superior de Guerra preVia; «vés
pera de uma convulsão sociaL" Se.rá .que não temos ne
nhum compromisso em procurar evitar que iSto -acon
teça? O Ministro do Trabalho, reconhece que, hoje, o de~ 
semprego é fantástico e que, se não houvesse o desem
prego este País pagaria, num ano, met~de da dívida? São 
bilhões de dôlares que se deixa de prOduzir pelo desem
prego e isto está nos levando a urna convulsão social. 
Quem diz isso é o Ministro do Trabalho, e não o diz 
numa entrevista qualquer numa declaração vã. Diz isso 
em conferênda escrita na Escola Superior de Guerra. Se
rá que isso não comove, não impressiona, não chama a 
atenção dos responsáveis pelo Governo? Ou será, Deus 
nos livre, que, de certa forma, alguém deseja que as coi
sas sejam levadas para isso? Não- digO o General Figuei
redo, isto não me passa pela cabeça, mas alguém que 
acha que esse é o caminho. 

Na verdade, diz.ia-nos o Senador Marcondes Gadelha, 
outro dia, aparteando-me que, entre nações não existem 
amigos, existem interesses. Será que não existem iilteres
ses por aí no sentido de que o Brasil se desagregue, se de
teriore, porque o Brasil surgindo, emergindo como uma 
potência - não gosto do termo potência - mas como 
uma nação crescente, abriria uma perspectiva nova para 
um novo mundo, para um mundo dos subdesenvolvidos, 
dos países em desenvolvimento? De repente, aparecia o 
Brasil, aparecia a Austrália, a Argentina e o México; 
aparecia uma série de países a produzir e a também que
rer vender os seus produws em conf]jto .com os íntúesSes 
dos grandes capitais multinaciona"is aesta-htimanidade. 

Será que não há alguma coisa, assim, envOivendo tudo 
isto'! Querendo, realmente, assistir a derrocada do Bra
sil? E nós vamos assistir a isso em silêncio? E nós vUffios_ 
aceitar essas coisas assim'? Não sei, mas acho que, nesta 
hora, algum<.l coisa tinha que ser feita. CPis, o Congresso 
está cumprindo a sua parte. Mas, e daí? A imprensa eSta
cumprindo a su<.l parte. Acho que o PDS, hoje- c eu 
sou um dos mais acérrimos críticoS da antiga ARENA e 
do PDS- porque tenhl) dito qu6 essas coisas acontece
ram, pelo menos, pela omissão do PDS - faço justiç~
<.lQUi, pOis, dentro ao PDS, aumenta o número daqueles 
que tumbém estão a falar contra isso que aí está. 

Nós v<Jmos fazer o quê-? Vamos scntir,---ainda por cima, 
umu coação sobre o CÕ11grcsso, na hora du votação do 
2.0-l:S! Autoridades internacionais a huffiilharciTI-0 Con
gresso brasileiro, a espezinharem o Brasil? De certa for
ma, pela omissão, as autoridades brasileiras aceitam-isso 
como forma de pressionar, -p-o-rque eles também estão a 
pressionar o Brasil. 

As propostas fowm tantas. O Senador RoberluSatur
nino apresentou uma proposta. O-Senador do meu Parti
do, nosso ]'?-Secretário. Senador Henrique Santi!lo, 
apresentou outra proposta. São tantas as propostas. O 
Deput<Jdo Ulysses G uímarães foi para a Tribuna da Câ
maru dos Deputados e fez uma proposta à Nação. Mas 
as coisas caem no vazio. Vamos f<JZer o quê'2 O GCneral 
Figueiredo afirma que as_coisas continuarão como estão, 
não muda o seu Ministério e n3:o muda o seu modelo 
econõmico. 

Exige-se deste Congresso a puniçüo para um Deputa
do, como se isso resolvesse os problemas deste País. 
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Acho que o clima existe dentro do Congresso para a bus
c.a de uma fórmula, c essa fórmula nós temos que encon
tfur cOm altivez. Nós, aqui, re:prcsentamos 120 milhões 
de brasileiros. Se vot<Jram no PDS, no PMDB, no PDT, 
PT,_o_u_ no PTB. votaram cm nós. Nós t~mQS legitimida
de para representar a vont<tde de_sta I"!ação. Se nós temos 
essa legitimidade de fal<Jr em nome da Nação, temos a 
rcspon~abilidade de corresponder à expectativa da 
Naçfw. Afinal. com o Geneml Figueiredo, amanhã, vai 
acontecer o que aconteceu com o_ General !ytédici, o que 
aconteCeu Com o General Geisel. Estão aí tmnqüílos, se

-renas, vívendo a ~~a vida. O. Brasil está sofrendo e o 
CongresSo continua-como Instituição. Amanhã, o Gene-
ral Figueiredo sai do Governo, v<Ji para o seu sítio, tudo 
bem, passou ... mas o Congresso continua como lnstí
tuiçllo, com a _sua responsabilid<Jde, Eu me atreveria a di

- zC:r- que wlvez fosse o caso de se busca.r um entendimen-
to, nesta C<Jsa, no sentido de se encontrar uma fórmula, 
para que se conseguisse, realmente, o denominador co
mum para a hom que estamos vivendo, o mínimo, onde 
houve.~~e unanimidade com relação a mudar o que estã 
aí. Acho que nós podemos continuar a falar e é impor
tantt! que continuemos a f<Jlar, mas devemos dar um pas
so adiante, e formalizar o quê f<Jzer, porque ê isto que a 
Nação espera de nós. Fazer o quê? De minha par-te, cu 

__ digo que <J b~~c<Jda do PMDB está à disposição para 
buscar a fórmula através da qual se encontre o entendi
mento necessário para que o Congresso Nacional, atra

--vés de.sua açào e de sua participação, busque um terreno 
comum onde possamos superar <1 gravidade da hora que 
eSUü'nos vivendo. 

Não ia nem falar, mas o pronunciamento de_ V_ Ex~, 
senador Luiz Cavalcante, foi de tal importância, de tal 
significado, que acho que merecía+ por parte da Opo
!>ição. resposTa à ãltura do seu brilho e de sua coragem.. 
(Muito bem! P:.tlm:.ts.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MU
RILO BADARO NA SESSÃO DE 27-10-83 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

ó SR. MUIULO BADARÓ (PDS- MG. Para uma 
comunicação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

As dificuldades regimentais ·tmpedem-rrie de, em ho
rário nobre desta seSsão, fazer registro mais profundo a 
respeito do 40"' aniversário do ManifeSto dos Mineiros. 
Fá-lo~ei nesta breve comunicação para que os Anais dõ 
Senado não deixem de registrar algumas palavras a res
peito da importância que aquele manifesto, aparente
mente suave, escrito por um grupo de intelectuais, advo
gadoS e polítiCos -do meu Estado, teve, todavia, ao co~ 
meçar a aluir as bases do regime autoritário vigente à
quela época, logo em seguida, caindo estrepitosamente 
para dar lugar à aurora da liberdade que o Brasil teve 
oportunidade de assistir nos idos de 1945. 

O que é importante assinalar é que, no curso da His
tória do_ Brasil, as palavras que são provenientes de Mi
nas Ger.ais têm um grande peso nos acontecimentos pelo 
seu senso de proporção. É curioso notar-se que no início 
do manifesto seus signatários fazem questão de ressaltar 
que aquelas palavras não visam a nenhuma agressão, ao 
contrário, têm como objetivo reduzir a incandescência 
das paixões, de vez que_estas não seriam capazes, àquele 
tempo, de construir nenhum roteiro novo para a solução 
da crise. 

A atualid:ide -ao inanifesto é que~ em momentos graves 
da nacionalidade, o que_ se reclama das lideranças é exa_:
tarTienie essa Capacidade de doação em fa_vor dos interes
ses maiores do País. E quando as palavras provém de 
Minas, elas adquli-ein notória importãn_cia, pois que nós 
cUltivamos o seriSO grave da ordem que para nos nada 
mais é do que a organização da liberdade, senso grave d~ 
ordem que para nós é a inexistêri~ia de injustiças, porqtre 
a sua presença significa a maior de todas as desordens. 
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O Manifesto dos Mineiros, levado à luz para comemo
rar o centenário do movimento irredentista de 1842, com 
Teófilo Otoili, e"m outras palavraS-reproduz texto do dis
curso do famoSd homem do lenço branco, quando ele di
zia que para se desenvolver uma Nação não há necessi
dade de sacrificar as suªs liberdades fundamentais. E o 
Manifesto, em 1943, reconhece que o País passava por 
um largo período de progresso material, todavia incapaz 
de satisfazer às aspirações libertárias de um povo que, 
depois de mandar para a Europa morrerem nos campos 
gelados da ftália Os seus filhos e os seus soldados, certa
mente não admitiria mais a exis-tência internamente de 
um regime autoritàno. 

Para nós mineiiôs-0 equilíbrio é fundamental, é algo 
que está profundamente vinculado à nossa própria exis
tência. Daí, hoje como ontem, a palavra de Minas é fun
damental numa hora em que a Nação está a exigir de to
dos este senso de equilíbrio, este senso .de proporções, e 
não _se pede a ninguém, nem a mineiros, item a gaúchos, 
nem a amazonenses nem a catarinenses, a ninguém, que 
abra mão da sua identidade ideológica ou doutrinária, 
que perca as suas características políticas fundamentais. 
Não é isto que se quer- o que se pede é a busca deste 
senso grave da ordem para que n_ós não percamos a liber
dade. E foi de um mineiro, também no Congresso Nacio
nal, a palavra que, de certa maneira, é uma legenda para 
nós que nascemos nas Alterosas. Quaf!do convocado por 
Bai-bosa Lima, para oferecer o seu apoio contra um pro
jeto que tinha como objetivo eliminar do Parlamento um 
de seus membros , Carlos Peixoto proferiu a lapidar sen

- ten,a -que, de c_erta forma, é o suporte maior da nossa 
maneira de ser, de pensar e de agir, "Nós mineiros, dizia 
ele_, somos indefectivelmente amantes da liberdade, mas 
queremô-la sempre sob_re o império da lei - sub lege li
bertas." 

Sr. Presidente, assinalo o 401' aniversário do. "manifes
to dos mineiros nesta tarde do_Senado, para dizer que, 
ontem como hoje, Minas Gerais ofe-rece ao País sua pa~ 
lavra de paz, sua postura de equilíbrio, o seu senso grave 
da _ordem e o seu indefectível amor pela liberdade. (MuiM 
to bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

DISCURSO~ Pfl.ONUNCIADO PELO SR. 
CARLOS 4..L8ERTO NA SESSÃO DE 4-1!-83 E 
QUE ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O drama nordestino da seca é, seguramente, um dos 
capítulos mais dramáticos da presente crise brasileira. 
Ela a: precede no tempo e, se não for atacado em toda sua 
extensão e profundidade, está destinado, mais uma vez, a 
sobreviver à crise. Como nos tempos de Euclides da Cu
nha, assistimos, perplexos, a legiões de conterrâneos 
abandonarem, famintas, suas terras para inchar as peri
ferias dos grandes centros urbanos. O Governo Federal, 
por sua vez, dispende milhões e milhões de cruzeiros em 
medidas-paliativas, que não geram soluções a um proble
ma que, por incrível que pareça, pode ser resolvido. 

O Nordeste é cultivável e economicamente viável. Não 
se trata de uma afirmação leviana, baseada em hipóteses. 
Quem o diz é o Projeto RadamBrasil, .baseado em con
clusões de levantamentos feitos por radar, em diversas 
rCgiões nordestinas. Apenas na chapada do Apodi, no 
meio_ do polígono das secas, no Rio Grande do Norte, 
fo.rãrP.-Iocalízados peloS técnicos nada menos que 1 mi
lhão de hectares com solos férteis, em alguns casos de 
melhor qualidade que a terra vermelha do Paraná. E 
mai§: pelo menos 80% -equivalente a quase duas vezes 
a área do Distrito Federal- não apresentain problemas 
para a irrigação, dado o elevad.o potencial de água que se 
esconde no subsolo. 

ExPlorada rãci~nalmente para a agricultura, essa faixa 
de terra poderia gerar atualmente, segundo estimativas 
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do RADAM-Brasil, cerca de_lOO mil empregos diretos e 
200 mil indiretos, diminuindo _assim_consideravelmente 
as conse.qüências da seca para a população local. Em 
toda a sua extensão, contudo, menos de 50 mil quilóme
tros e.~tão cultivados, 23 mil dos quais pela Mossará 
Agro-Industrial (fabrkante dos sucos__l\'Jaisa). Empre
gando mil trabalhadores, ela arrecadou, ano passado, 
500 mil dólares apenas na exportação de melão, ali culti
vado para sete países, segundo reportagem publicada a 
23 de outubro último,-pelo Jornal do Brasil. 

Essas terras não exigem grandes investimentos para a 
irrigação, suas lavouras são facilmente m~canizâ~eis. Fi
cam a 40 quilómetros do litoral, com solos de areia ou 
argila e estão avaliadas-entre Crs--20 mil e CrS: 60 mil o 
hectare. A mesma reportagem do Jornal do Brasil diz 
que outros 600 mil hectares foram localizados com-ferti
lidade semelhante, nas regiões do Cariri, no Ceará~--ao 
norte de João Câmara, no Río Grande do Norte, nas 
várzeas da Paraíba e nos vaies dos rios Apodi, Piranha~. 
Angicos e Cabugi. 

A interpretação dos mapas feitos pelo radar, somada 
aos trabalhos de campo dos técnicos do RADAM
Brasil, revelam que as terras selecionadas, apenas no Rio 
Grande do Norte, são- ainda melho.teS que as ulilizadas 
atualmente pela Mossoró Agro-Industrial, na cultura do 
melão (1 milhão de caixas pof ahô), c·aju, milracújâ, uva;-
banana, goiaba, pinha, limão, melancia, abóbora, pi
mentão, cenoura, tomate, pepino, sapoti, graviola, man
ga e beterraba entre outros. 

Em estudos feitos em 67% do polígono das secas -
uma área de 635 inil quilõmetros quadrados. que abran
ge Ce3.rá, Rio Grand~ do Norte, Pernambuco, Alago as, 
Paraíba, Sergipe, Bahia e Piauí -, o mapeamento dO 
Projeto Radam descobriu um potencial de 202 trilhões 
de metros cúbicos d_e água por ano- 74 trilhões nos rios 
que correm na superfíCie e 128 trilhões em lençóis subter
râneos que exigem a perfuração do solo. Em toda essa 
região, entretanto, apenas 21 trilhões de me1ros cúbicos 
são explorados atualmente, a cada ano. 

A fazenda da Maísa, ·no Rio Grande do Norte, funcio
na com nove poços de água, a uma profundidade média 
de 750 metros. Um novo poço, que vai permitir a contra~ 
tação de mais 200 empregados, está sendo perfurado 
agora, ao custo de CrS 200 milhões, considerado muito 
alto pelos técnicos do Projeto RADAM-Brasil, 

De maio do ano passado a maio deste ano> choveu 
apenas três vezes nas terras da Maisa, num total de me
nos de 200 milímetros de precipitação. Entretanto, se
gundo o R adam, o potencial subterrâneo daquelas terras 
é totalmente renovável e superior, em volume de água 
acumula_da, à Baía de Guanabara. __ 

Percorrendo todos os Estados nordestinos, em pe_squi
sas de campo, o Projeto RAJ?AM~Brasil constatou um 
problema básico na J)õlfiíCa de comba:te à_ sec-a: -Õ desen
trosamento entre os diversos órgãos governamentais que 
lá atuam, O açude d_e Orós, no Cearã, e a barragem de 
Sobradinho, por exemplo, estão sendo assoreados por 
freqifentes deslizamentos de terra, provocados pela falta 
de reflorestamento nas margens dos lagos e dos rios_ que 
os abastecem. . 

Na região de Marandiba, em Pernambuco, dos_ 18 
poços abertos pela SUDENE, 16 estão fora de uso por 
problemas técnicos, falta de manutenção ou desinteresse 
das prefeituras encarregadas de sua operação. A Barra
gem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, recém-
construída no municípiõ de Açu, no meu Estado, tem ca~ 
pacidade para 3 trilhões e 500 bilhões de litros de água e 
vai encobrir, quando alagada, jazidas de ouro e um solo 
muito fértil, de acordo com os mapas do Projeto Radam. 

Outró eXemplo de desintegrã.ção na política da seca: 
procurando petróleo na região de Mossará, a PE
TOBRÁS tem descoberto poços de água que não são en~ 
tregues à SUDENE ou às prefeituras das áreas. Ao con
tráriO: ã empresa conceae·um -prazo de dois meses pata 
que alguém se interesse por sua exploração e, se isso não 

ocorre- como é mais freqüent_e _-, simplesmente dina
mi~a C! _poçÕ. Ess_a de:n_úncia foi feita por um diretor da 
Ma-is"a-iio Jornal do Brasil. E, ao que me consta, não foi 
desmentida, 

Tive Oportunidade, recentemente, d.e v-isitar a sede do 
Projeto RadamBrasil, em Salvador. Ciceroneado p_elo 
presidente enl exei-cício dãi:[uele órgão; o geólogo Anto~ 
nio Lulz Sampaio de Almeida, pude constatar a grande
za do trabulho que ali se desenvolve. Criado em 19~0, o 
Radam dCêifrOu a esfinge amazónica, mapé:ando deta
lhudamente tod:.J a região, em exaustivos trabalhos de ae-
rofotogrametria. As informações obtidas cOriSfa:fn hoje 
de preciOsoS 1-elatórios e mapas de -fadar, que integra-m à. 
série de relatórios intitulada "Levantamento de Recur
sos Naturais". No solo amazónico, o Radum locallzou 
jazidUs -pfomissonis de cromo, bauxita, ferro, níquel, es
tanho, cobre e cassiterita~ além de uma área contínua de 
I mil e ~00 quirômetros, selecionada para a exploração 
de ouro. Em valores de 1975, a- madeira da_ região foi 
avaliada em 500 bilhUe-s de dólares, suficientes para pa
gar até cinco vezes a dívida externa brasileira atuaL Tais 
f<:~çanhas justificaram que, uma vez concluído o trabalho 
na região amazónica, o Projeto tivesse sua existência 
prorrogada e fosse incumbido de estender sua atuação 
ao restante do _território nacional. Em 1977, começou, 
então, a pesquisar o Nordeste. O mapeamento está prati
camente concluído. O objetivo do Projeto, na presente 
etapa, é desenvolver uma política que permita o aprovei
tamento racional dos recursos naturais da região, com a 
integfação dos diversos órgãos governamentais. Esta 
proposta consta do programa "Manejo das Bacias Hi
drográficas", que, por sua relevância, anexo ao presente 
discurso, para que conste dos Anais do Senado. Este 
programa, felizmente, já começa a ser aplicado. 

Diz no entanto o presidente do Radam, Antonio Luiz 
Sampáio de Almeida: - veja só, Sr. Presidente, isto ê 
muito importante- "De nada adianta traçarmos isola
damente políticas que tratem de assuntos florestais, pe-. 
cuários, agrícolas-, minerais, fundiários e de uso da água, 
sem praticarmos_ uma açào conjunta, capaz de campa ti· 
bilizar os trabU!hos. Ocorrerão, asSim, distorções que 
poderão atrasar e tornar ainda mais caras as soluções do 
problema da seca". Concordo plenamente. A política 
atual desenvolvida pe!o Governo, baseada na construção 
de grandes barragens, criação de- trCntes de emergência e 
assistência social e económica aos flagelados, é insufi
ciente. onerosa e paternalista. 

O n_orçlestino n_ã9 quer esmolas. Sabe V. Ex~, que pre
side neste momento esta Casa, como nordestino, como 
rio-grandense do Norte que o nordestino não quer esmo
las. Que.r_ viubilizar sua região e viver dos frutos que ela 
pode lhe proporcionar. 

O trabalho do Projeto RADAM-Brasil é dos mais 
sérios que conheço. Ousaria diz_er que dele pode surgir, 
enfim, uma saída definitiva para o drama nordestino, 
uma tragédia que se perde no tempo e que desafia suces
sivos governos. Sou testemunha da preocupação com 
que o Governo Figueiredo encara o problema do Nor
deste~ Como representante do povo daquela região e 
m.embro do partido do Governo, sinto-me no dever de 
sugerir aos responsáveis pelas políticas federais no Nor
deste que dediquem total atenção ao valioso e pioneiro 
trabalho do Projeto RADAM-Brasil. 

O que acontece, Sr. Presidente, Srs, Senadores, é o de
sehtrosamento total. E é isto que está numa reportagem 
publicada no Jornal do Brasil. e isto foi denunciado por 
este jornal: a desintegração total. 

Se o Projeto RADAM, que através de um processo 
técnico, dá a amostragem da problemãtica nordestina, os 
técnicos da SUDENE dão outras versões. E isto quem 
p<tga caro somos nós, nordestinos. 

Pagamos muito caro por projetas muitas vezes mira~ 
boiantes, projetas que são apresentados no Nordeste, atê 
mesino os fantasmas, e a indústria da seca permanecen
do, a indústria da seca, cada vez mais, sendo acentuada. 
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A indústria d<l seca, cada vez mais, fabricando miséria. A -
indústria da seca, cUda vCz mais, empobrecendo o Nor
deste~-Ã in~dústria da seca, cada vc:i mais, levando o nor
destino ao estado de miserabi!idade. Esta indústria é 
fabric..iJU~ intiitas vizes, por técnicos, que se interessam, 
tão-somente. cm projet<!r sem primeiro analísar as viabi~ 
!idades da nossa reg!Qo. 

O projeto RADAM-Brasil, que estuda com profundi~ 
daJe a problemática nordestina, está distanciado da SU
DENE. Pertence ao r._,tinistério das Minas e Energia o 
projeto RADAM~Brasil. A SUDENE, ao Ministério do 
Interior. 

Tive a oportunidade de partidpar de uma reunião da 
~UDI.::NE. c qual não foi a minhLl surprcs<.,, Sr. Presiden
te e Srs_ Senadores, representando a Comissão Regional 
do Senado Federal? Cheguei Q_SUDENE pensando que 
poderia participar de um amplo debate sobre o problema 
da seca, que calcin<!, que ma tu que leva e1 miséria o nos~o 
homem do campo. E o que vi foi umu SUDENE apática 
nas disr.::u:;sões, de projetas de nossa região, Vi vários go~ 
vcrnadores e po-.so até repetir o que disse à rmprensa de 
Pcrn<tmbuco. quando lá estive: a reunião da SUDENE 
não passa de uma reunião de pedintes de gravata. E por 
4uê'! Porque ali comparecem os Governadores dos diver
sos Est<tdos do N ardeste. Todos eles de mãos estendidas. 
Todos eles pedindo, como se fossem Jlagcfados. Todos 
eles pedindo <J atenção do Governo, e __ sem ter o Governo 
como atender. em medidas estruturais às mudanças que 
nós. nordestinos, c.<;.tamos exigindo. Não medidas cmer
genciais, medidas paternalistas, paliativas, dando esmo
las, fazendo campanhas através da televisão para salvar 
o Nordeste. Não! _Não são campanhas em televisão que 
irão salvar o Nordeste. Evidentemente temos que agra
decer a bondade, nós temos que agradecer a bondade da
queles que em outras terras vivem e, cm condições me
lhores, atenderam ao Nordeste. Mas são medidas tão~ 
somente palh1tivus. O Nordeste é uma vergonha nacio~ 
nal. O Nordeste ê a vergonha que o Brasil inteiro teve a 
oportunidade de cunhecer através da televisão. 

Tive, Sr, Presidente. Srs. Senadores, a oportunidade 
de conhecer u_ma reu_nião da SUDENE, e saí de lá cabis
baixo, pois, queria eu perguntar à SUDENE porque não 
trabalhar em conlllm ncordo com o projeto RADAM
Bra~il'? Por que a SUDENE não encara os projetas 
traçados pelo Projeto R/\DAM- Brasil? Por que a SU
DENE. então, trabalha distanciada do Projeto 
RADAM· Brasil? Não tive a oportunidade, Sr. Presiden
te, porque. de uma hora para outra. cu não _s_ei o que 
aconteceu, uma reunião de 30 minutos e o Presidente 
olhou p<tra um lado e para o outro e disse: "Está encerra
da a reunião". E eu perguntei: "Não vou ter o direito de 
falar nesta reunião'! Não vou ter o direito de me expres
sar como Senador, eleito pelo Rio Grande do Norte?" E, 
na verdude, o Presid_ente só fç, dizer: .. A rcuníUo está e!l
cerrada, Sr. Senador". Saí de lá cubisbtlixo, decepciona~ 
do, porque, não discutímos os problemas da regiãó, e o 
povo nordestino vai continuar sofrendo e sofrendo a 
cada dia. Na verdade. há, Sr. Presidente, um_ distancia-_ 
mento daqueles que governam esta Nação. São distan
ciamentos existentes de ministério para ministério, e aí, 
quem paga'? O povo, o povo a grande vítima. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO- Concedo o aparte ao 
riobrc Senador F:.íbio Lucena, meu companheiro inteli
gente, homem brilhante, demais- atuante nesta Casa, e 
que me mcre_ce uma atenção toda especial, tenho certeza 
de que o seu aparte haverá de ficar ericravado neste meu 
discurso, para servir, também, amanhã para os meus 
amigos, para os meus conterrâneos do Rio Grande do 
Norte. como exemplo do homem público, do homem 
atuante da política amazõniCa. 
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O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, em verdade o 
meu aparte deveria consistir em ouvir V. Ex' no mais ab
soluto sitêncio, sobretudo depois de constatar que a deli
cadeza, a bondade, com que V. Ex• se refere a mim, ela 
muito se identifica com a sUa elegância de tribuno e de 
autêntico re-prCSCtiliite dO- Estado do Rio Grande do 
Norte. V. Ex~ declarou que em determinada região nor
destina, em dezoito poços d'água, dezesseis estão desati
vados por defeitos técnicos. A segu-ir, ffiencionou que em 
Mossoró a PET~OBRÃ~ tem de~ectado, em pr,ofusão-, ~ 
existência de água depois de, evidentemente, proceder a 
perfurações. Menciona a extfaordínãriá íriip-oitânda do 
Projeto RADAM, não apenas na Amazônia, mas ·na 
Nordeste, e pode-se dizer no Brasil inteiro. Mas, obsÚ
ve, Senador Carlos Alberto, o Nordeste conta com vinte 
e sete Senadores: não tive tempo de calcUlar o número de 
Deputados Federais, mas o Nordeste, só o Nordeste, ga
rante o funcionamento do próprio CongresSO NaCional. 
E com todo esse manancial de riquezas, com todas essas 
potencialidades mencionadas por V. Ex~, devemos acres~ 
cer ainda o fato de o Nordeste dispor de nove governa
dores, mais de um terço dos goveinadores- eleitos em 
1982. E V. Ex' alude ao que interpretO como inéPCia da 
SUDENE, e posso estabelecer um Pa"ralelo entre a 
atuação da SUDENE, no Nordeste, e a atuação da SU
DAM, na Região Amazônica, e -poSso -ãfirmar a- V. CX• 
sem qualquer risco de incorrer em qualquer espécie de 
erro, que essa incúria, essa falta de integração entre a 
SUDENE e as peculiaridades nordestinas entre a SU
DENE e as decisões que devem ser adotadas para so
lução do problema nordestino, há uma grande similitude 
entre as decisões da SUDA M e o grande problema da 
Regíão Amilzõrtica, riàOúTitOCjllanto no Nordeste, deVo 
proclamar, que é dos mais graves que existem, atualm{m
te na história contemporânea do no-ssO País. Posso <lfir--_ -
mar a V. Ex'; por exemplo, que na Amazónia não há mi
séria, exlste pobreza, o que a diferencia enormemente da 
Região Nordestina, onde, além da pobre:.m, existe a mi
séria. Parece-me, Ex', que é e:tatamente esta a oportuni
dade que a História cifei'ece ao Nordeste para que o Nor
deste se imponha como poder decisório à Nação brasilei
ra, porque das cinco regiões clássiCiis QUe riós temoS- eÍn 
nosso País- regiões geogr1fficaS-- nenhuma aPresenta 
as características políticas da Re8ião nordestina, na 
atualidade que estamos vivendo._Se o Nordeste perder 
esta oportunidade de se impor como poder, como força, 
como capacidade decisória à Nação brasileira, parece
me que o Nordeste terá pe-rdidO defínitivamente o fio da 
hi.stória. Isto, evidentemente, vai depender de um enor
me esforço político nordestino, e a oportunida.de se apre
senta, agora, com o adYento das eleições para Presidente 
da República. Parece-me,- como membro do PMDB 
que defendo a eleição direta, pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto -que em qualquer tipo de 
eleição deve o Nordeste, está o Nordeste no dever, na 
obrigação de se fazer, não apenas impor, mas se respeitar 
como ponderável e substancial força política em nosso 
País. E quando menCiono força política, não aludo a 
partido político, aludo ao potencial, à capacidade de se 
impor que têm os povos como, nõ·momento, tem o povo 
nordestino que conseguiu arregimentar uma fÓrça políti
ca extraordinária, capaz de mudar os próprios rUmos da 
história brasileira. Congratulo-me com o pronunciamen
to de V, Ex~. enalteço o modo objetivo, o modo profun
do e até sumário com que V. Ex' descreve os problemas 
da sua região e lou-vo mesrito o interesse, O esforço e até 
alguns dissabores que já causaram a V. Ex•, sob o Ponto 
de vista político-partidário, que i) Senador mais joYen1 
da República vem demonstrando no sentído de ajustar 
soluções, indicar soluções, encontrar soluções para este 
que é o mais grave de todos os gravfssimos problemas 
brasileiro.s, que é o gravíssimo Problema nordestino. 
Desculpe-me por me ter alongado no aparte. Muito obri
gado. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Agradeço a partici
paçi\o de V. Ex' e não tem por que V. Ex~ pedir descul
pas por se ter alongado. Ao contrário, é uma honra para 
este Senador poder amaf)hà remeter aos seus conterrâ
neos o discurso feito neste plenário, tendo como apar· 
teante V. Ex•, que tem dado, nesta Casa.;·uma detitons· 
tração_ de ·coragem: de fofCa, d~ tenacidade política e, 
acima de tudo, por ser um homem inteligente, brilhante e 
político eleito pelo poYo. 

Yoltando, Sr: PresideQte e Srs .. Sena.dor~. go_sta~ia d~ 
fazer Um apelo ao Presidente João FigUeiredo. Não sei ~e 

--S~fei oUvido, porque talvez o Chefe dá Casa Civil,· do 
mesmoj'"eitO qua~dO esCrevi um artigo no jornal cOr-reio 
Braziliense e, no outro dia, _ao entrar neste plenário fui 
surpreendido pela própria imprensa que me perguntava: 
"V. ~x~ renunciou à V ice-Liderança?" Ao que respondi: 
.....:.. "Eu nunca renunciei a nada e não vai ser ago"ra que 
vou renunciar!" "É, mas V. Ex~ já ascsinou a sua renún-
cia_!" 

Realmente, fui destituído da V ice-Liderança, mas te
nho a impressão de que ganhei muito,_ Sr. Presidente, ga
nhei mtiíto, Srs. Senadores: ganhe1 a lrberdade, 3. liberda

.dC-de suhir a esta tribuna. E quando esçrevi aque:le arti- _ 
go, eu _escrevia _ci~':lte de que, lá na frente, haveria de en
Jrent~.r problemas que haveriam de ser engendradoi pe
las fórmulas do Palácio do Planalto. 

Não perdi riada. Continuo Senador. Sei, pedi!itamen
te, que o MiJlÍ§tro Leitão de Ab~eu, daqui a um ano e 
seis meses, será o ex-Ministro, simplesmente o ex
Ministro. E depois de u~ ano e seis meses, já eleito o 
rioVo PreSidente da República, escolhidos os novos Mi
nistros, quando S. Ex• estiver sendo chamado de ex
Ministro, ainda e~tarei sendo chamado de Senador Car
lOS Alberto, e aqu-i estarei representando o povo da mi
nha terra. 

Expressei um sentimento e,- por isso, não sei s·e serei 
entendido p~lo Palácio do Planalto. Agora, ê muita coin
cidência, muita coincidência, Seriado r José Fragelli. De
pois C)ue cu falei no ramoso diálogo, que -não existia, en
tr~ o Palácio do P/analt!) e a bancada d_o PDS, _hoje, este 
mesmo cidãdão é aqueie que, todos os dias. aparece nas 
páginas de jornais qUerendo dialogar com a classe políti-
ca_. É -muita coincidência, _depois, em9_ora ___ ele tenha en· 
tendidO t~r sido uma ofensa deste Senador em anunciar à. 
Nação que o diálogo não estava existindo e não sei se o 
Palácio do Planalto vai também ent~nder, ou os homens 
do Governo entenderão este meu pronunciamento, por~ 
que o que queremos, nesta hora, é dar soluções aos 
problemas do Nordeste. 

O que nós queremos ê que o Governo Federal entenda 
que o nordestino não está pedindo esmolas! Nós não 
queremos esmolas, não queremos medidas emergenciais; 
queremos modificações estruturais na política do gover
no em á:iação ao N ardeste. 

O Sr. José Fragelli - Permite V. Ex~ um aparte? 

- O SR. CARLOS- ALBERTO - Concedo o aparte a 
esse meu caro compan~eiro,_!fmigo, pelo qual tenho uma 
profunda ã.dmiraçào, que.é o Senador José Fragelli. 

O Sr. José Fragelli- Muito obrigado a V. Ex', e pode 
dCr que essa admiração é recíproca, sobretudo em re
lação a um Senador tão jovem como V. Ex•, que vem 
para um: posto de-tant-a responsabilidade como é este, d.e 
representante do seu Estado, na Câmara Alta da Re
pública. O desempenho de V. Ex• estou certo, o Rio 
Grande do Norte reconhece como um acerto da sua deci-

··-·saonas-urnaS ae-rs de novembro de 1982. V. Ex~ me per
. - rffita como que reiterar o aparte do meu prezado compa

n-heiro, Senador Fábio Lucena, quando S. Ex• se referiu 
-a forÇa das Bancadas do Nordeste no Congresso Nacio

nal. Todas as Vere$ que representant~ daquela região do 
nosso Pãís têm se· p-ronunciado na Ca.Sa, eu não tenho 
feito intervenções, porque muito pouco conheço da 
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problcmâtica nordestina. Em conversas com companhei
ros, eu tenho dito a alguns Senadores que, às yezes, fiCõ 
rensando em como essas Bancadas do Nordeste não se 
unem para impor ao Governo, seja ele qual for, um pro
grama determinado, certo, objetivo, um programa para 
solucionar a _gra~de questão do Nordeste que é a seca, 
um programa q~e se desenvolva no tempo, num período 
necessário, de acordo .com 9-S estudos que forem feitos, 
mas um programa que seja realizado ano a ano, com re
cursos previamente des_tinados, e se o Governo não der, 
não conceder, nesseS :arl~s, esses ~ecursos Para o culnpri
mento desses programas, as ~ancadas norde~pnas não 
dariam tUiilbéÕ, o apo"ío de que, sem dúvida nenhuma, 
qualquer governo h:l de necessitar, para poder trabalhar, 
sobretudo para poder ter todos seus projetes, todas suas 
proposições aprovadas no Congresso Nacional. Sel que 
um programa desse seria o resultado das análises, das 
pesquisas, dos_levuntamentos feitos- por todos esses ór
gãos, pelo RADAM, a que se referiu V. Ex~. pelo CTA, 
sobre o qual tantas vezes tem falado o Senador Alberto 
Silva, programas da SLIDENE, que tenho visto em tan
tas public:Jções, várioS: estudos, várias análises feitas, 
tanto em relação à Amazónia como ao Nordeste e há vo
lumes e volumes sobre O tem~_- desde meu tempo de 
Deputado Federal. de 1955 a 1959. EsS5!'S estudos até me 
pa~recem que são abundantes. Tem de se resumir tudo is
so, organizar e coordenar tudo isso num programa, num 
programa concreto, num programa objctivo, num pro
grama exeqüível. A realização desse programa deveria 
ser CxlgidU p~f3s Bancadas dq Nordeste, ano a ano, de tal 
modo que à alocação dos recursos se seguisse sua apli
g_~ção. Ainda agora, o nobre Senador Fábio Lucena 
lembiava, asBal1cadaS do- Norde.~te têm uma força sin
·g~lar e extraordinária. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Ê verdade! 

O Sr. José Fragelli - No Senado, por exemplo, a 
Opo"siÇão ti::ni ãpenas uin- Senador que é juStamente o 
Líder do PM D B; todos os demais Senadores do N ardes
te Sãõ do- PartidO do Govt!rno. Francamente, nós que sei
mos- de outros Estados, não entendemos como não há 
uma ~o_nj"ug~ção, mais do que de esforços, de vontade 
doS representantes do N ardeste para impor uma progra
mação ao Governo Federal, para a salvação do Nordes
te. Essa programação, é claro, não posso sequer prever 
como seria poiqtit!- repito - pouco ou nada conheço 
da problemática do Nordeste, mas que essa progra
mação se distribuísse em 5, lO ou em 15 anos. Estou no 
Congresso, sem as inie-iiupções: já disse, desde 55. Se da
quela época em diante, tivesse sido aprovada, estabeleci
da, uma programação para o Nordeste digamos de 20, 
is anOS;-de um-quarto de século, a esta altura o Nordeste 
já estaria reco-lhendo os resultados da aplicação efetiva 
de um programa como esse e não e~taria sofrendo o que 
sofre aquela população que, sem favor nenhum, é herói
ca, ê sofredora. E o Brasil todo não teria esse sentimento 
de culpa que realmente tem pelo drama nordestino. 
Sobretudo, não tenho dúvidas de que nenhuma bancada 
irmã, de qualquer Estado, dar~a apoio total a uma deci
são como essa~_ das Ban~adas do Nordeste, para que um 
programa para resolVer as grandes dificuldades, os gran
des problemas do Nordeste; tivesse solução definitiva. 
Podem crer os nordestinos, todos nós sofremos, de co
ração e de alma, o drama do Nordeste, e nenhum repre
sentante, de quaiQuei EStado, deixaria de somar seus es
forçoS e a decisão de sua vo!l~ade em contribuir para esta 
solução do Nordeste, mesmo contrariando os interesses 

- pessoais de cada um dos representantes estaduais e tam
bém de suas Bancadas, aqui no Congresso. Congratulo
me com V. Ex' levantando os problemas, mostrando a 
questão do RADAM, monstrando o desempenho defi
Ciente da SüDENE: -lembrando aqUi tantas soluções 
aventadas por seus eminentes colegas. Tudo isso se devia 
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englobar num programa definitivo, que dependeria ape
nas da alocação e du aplicação desses recursos, insisto. 
Era neste ponto que as-Bancadas do Nordeste, sem dúvi
da nenhuma, teriam a inteira solidariedade de todas as 
Bancadas Estaduai!! deste País. 

O SR. CARLOS ALBERTO -Agradeço o aparte de 
V. Ex' Na verdade sioto-me gratificado por ter V. Ex•, 
como aparteante, porque dignifica por demais o meu 
pronunciamento, fazendo com que eu saia da tribuna or
gulhoso por tê-lo como debatedor. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador C::u·los Alberto, 
permrte V. Ex~ um ápatte? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Pois nãó. 

O Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador_ Cªrlos Alberto, 
antes que V. Ex• desça da tribuna, onde a honrou com 
um bonito e substancioso discurso, enaltecendo as ações 
do RADAM no Nordeste, eu gostaria de chamar a 
atenção de V. Ex~ para determinados aspectos do seu 
discurso, que i1.ão sei se me~ceriam a criticá-que V. Ex• _ 
fez. RADAM é um projeto subordinado ao MinistériO 
das Minas e Energia, continuador do trabafbo aerofotQ· 
gramétrico que era feito no Brasil pelos ServiÇOs Aéreos 
Cruzeiro do Sul, e tem como finalidade detectar, avaliar 
e fazer levantamento dos recursos minerais, hídrícos, o 
inventário- noreStal-do Brasil e, em particular, da Ama~ 
zônia, na hipótese do inventário floresta( e de r.ccursos 
minerais e hídricos no Norçl'este. É um programa de as
sessoria, não apenas ão Ministério das Minas e Energia~ 
mas a todos os Ministérios, ao Governo como-um todo. 
E a SUDENE recebe esses subsídios como recebe do 
CTA, do rastreamento de satélíteS feito por organismos 
internacionais, que cOlabo-ram -dentro da política global 
de reconhecimento dos recursos naturais do BrasiL A 
SUDENE é um óigão que tem realmente hoje uma gran..: 
de memória técnica dos assuntos pertinentes à solução 
dos problemas da região, que não são só aqueles referen~ 
te_s_ ao combate à seca, mas, sobre~udo, e V. Ex~ os trouxe 
aqui, sobre os recursos hídricos que há na região e_o Pro
jeto RADAM e a PETROBRÁS, de uma certa forma, 
têm colaborado no encontro de lençóis subterrâneos, 
que são um subsídio no- combate_ à __ s:eca. A PE~ 

TROBRÁS tem um a_mplo programa geológico de camw 
po, na região, e já cOm cerca de 30 anos de pesquisa. E 
hoje uma das nossa riquezas regionais ê justamente esse 
inventário geológico de toda a bacia sedimentar do Norw 
deste. E, de vez em_ quando, num dos seus furos, ela enw 
contra água e pelo meu conhecimento todas as vezes em 
que se constataram lençóis fn!átTcOs profundos, Com re
cursos hídricos capazes de ajudar a solução do problema 
de abastecimento de água, a PETROBRÁS tem servido. 
É o caso de Mossoró, onde ouvi, outro dia. a~çav_és Qa te
levisão, cfUe a Escola de Agronomia de Mossoró está 
aproveitando esses recursos de água para a sua horticul
tura e fruticultura do município. Conheço, também, ou
tro jato d'água, que saiu de uma pesquisa também da 
PETROBRÃS, no nordeste da Bahia. No meu Estado 
tem água doce, na praia da nossa capital, também prove
niente de um furo da PETROBRÃS. Quanto à solução 
do problema da seca com os recursos de lençóis freãt_i
cos, há polémicas sobre isso. Há áreas, como por exem
plo, no Piauí, onde há um amplo lençol profundo em que 
há condições de, através deste suporte técnico, se resol
ver problemas de abastecimento de água e atê de forneci~ 
menta de água para irrigação. Em outros lo_cais, os 
lençóis profundos são, geralmente, de água salobra, que 
não_ ajudam para aplicação cm agricultura, mas servem 
para abastecimento e higiene. Creio que a SUDENE re
cebe todos esses subsidias. Acho que devemos nos co_n
gratular com a existÇncia do RADAM ~_fl_rasil. Ele é um 
projeto viável, tem dado resultad9s promiss~res, é_ um 
projeto em evolução-, porque representa a alta tecnologiã 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

através de satélites, do rastreumento, do conhecimento 
dos recursos naturais do Brasil; ele tem sido instrumento 
de colaboração na avaliação~ das áreas d_evast;;~.das da 
Amazônia, e mere<:e, por isso.._ o discurso de exaltação de 
V. Ex• e o nosso aplauso por este trabalho, mas reçonhe
cendo tambêm que muita coisa tem sido feita com a cola~ 
boração dele e da SUDENE para a solução dos no~os 
problemas nordestinos. Eram esses os motivos que me 
levaram a apartear õ brilhante discurso de V. Ex~ 

O SR. CARLOS ALBERTO- Eu quero dizer a V. 
Ex•, Senador Passos Pôrto. que muito me honra o seu 
llparte, que não estou contra a SUDENE. e que entendo 

L que o ti-abillho que V. Ex~ diz, na. verdade eU sei, é de as
sessoramento do projeto RADAM-Brasil. Só que este 
assessoramento não está sendo ente_nd.!do talvez pela 
SUDENE. Veja V. E-X~ que na barrãgem Armando Ri
beiro Gonçalves, no Rio Gratlde do Norte, o Projeto 
RADAM-Brasil detectou um gf3:nde potencial de már~ 
more e também de ouro, e deu todo o diagnóstico daque
la região, acerca do que o Ministério do Interior, através 
da DNOCS iria fazer naquela região, desaconselhando, 
in~lusive, <~:té porque, interessaria muito mais ao Rio 
Grãnde do Norte, a exploração do ouro, a exploração do 
mármore, do que aquela barragem, que nós sabemos 
perfeitamente que lá na frente, não nos vai servir. Não 
nos vai servir, prímeiro, porque quando se chegar a I tri
fhào e 500 milhões de metros cúbicos, teremos a salini-
zação desta água. Não vai servir à região. E sabemos 
perfeitamente, que o Projeto RADAM, aconselhou e 
deu um resultado, um raio X da região ao Ministério do 
Interior. O Ministério executou o projeto. E o que advo
gamos não é _es_sa SUDENE esvaziada e enfraquecida. 
Estou advogando, sim, uma SUDENE fortalecida. Uma 
subENE Com condições, porque hoje, meSmO as pe
quenas, médias e grandes empresas do Rio Grande do 
_Norte, e em todo Nordeste, o_que têm da SUDENE? O 
Que-tém os nossos GoVeinadores da SUDÇNE;, a não &er 
carros-pipas, transportando água? O que é que têm? O 
que é que tem a SUDENE, hoje, para dar realmente ao 
Nordeste? Nada! E negar isso à Nação, não podemos ne-
gar! 

V. Ex~, como Senador do Nordeste, sab.e perfeitamenM 
te que a SUDENE está esya.z:iada, ela não tem_recursos 
para nada. 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex' um aparte? 

O Sit CARLOS ALBERTO - Concedo o aparte a 
V. Ex•, Senador Passos Põrto. 

O Sr. Passos Pôrto- Senador, quem construiu a_ Bar
ragem Armando Ribeiro Gonçalves foi o DNOCS. É 
uma das barragens orgulho da engenharia nordestína. 
Aliás, ela é uma homenagem a um grande pioneiro da 
engenharia hidráulica do Nordeste, que foi o grande Ar
mundo Ribeiro Gonçalves. Essa barragem ê sobre a ba.
cia do Rio Açu e dá um volume d'úgua com condições de 
viabilidade de combate às nec_e.c;sidades de recursos hídri
cos no Rio Grande do Norte, por muitos anos. Sabe 
muito bem V, Ex~ que o seu Estado é quase todo ele um 
distrito mineral. O Rio Grande do Norte caracterizaMse 
como 'um Estado de recursos minerais e não de vocação 
pecuária ou agrícola, porque é um Estado, just;,tmcnte, 
perdido dentro daquela aridez do Nordeste brusileiro. 

O SR. CARLOS ALBERTO - E verdade! 
~ ~ . 

O Sr. Passos Pôrto- Eu visitei e liguei impressionado 
com o grau de secura do Rio Grande do Norte, t. uma 
obra com viabilidade, que veio resolver os problemas de 
aba.st.ecimento--:d'água de uma vasta região, dentr_o de um 
lençol_ seco que é o Vale do Açu, Quanto à possibilidade 
de sa!inaçüo, já há recursos técnicos para o combate. E, 
~egundo,-~e-há mármore dentro do leito do açude e se há 
ouro em condições de exploração, si:tbe -ffiuitõ bem v. 
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Ex~ que a {Igua não vai ser o ob!:itáculo, porque hã recurw 
sos de engenha~ia para exploração desse mármore e des~ 
se ouro, mesmo com o reservatório, que deve ser o orgu
lho_ do seu Estado, porque é o maior reservatório do 
Nordeste, reservatório que vai críar uma unidade ecoló
giça~na região. vai ser uma microregião fértil e de grande 
importância na economia do seu Estado, de modo que 
eu pensei que V. Ex~ combatia a SUDENE por outros 
motivos, mas se é por esse, permita-me ir de encontro 
aos seus argumentos. 

O SR. CARLOS ALBERTO M Não é por esse r .. otivo, 
Senador passos Pórto. E sabe V. Ex• perfeitamente que 
não ê. Mas, ~abe V. Exf que a Darragenl Afmaildo Rib~1- · 
ro, que teve t<].mbém todas as informações do_ Projeto 
R ADAM acerca de um reflorestamento, até hoje não te
mos nada de reflorestamento às margens do Rio Açu e 
nem na Barragem Armando Ribeiro. E V. Ex~ s:1be que 
isso é prejudicial a uma bturagem daquele porte; nada de 
renorestamento existe. O que vai acontecer amanhã? V. 
Ex~. que entende tão bem do assunto, poderá me respon
der o que ir(l'acontecer amanhã, porque estive no projeto 
RA Q~_]\1 e, pelo menos, e vi lá, todos os técnicos fazen
do as eXposiÇões, pois é um crime fazer uma barragem 
daquele porte, sem ter sido feito primeiro o reflore_st_a_
mento às màrgens, sem ter Um reflorestamento para a 
barragem. Então, V. Ex~ vê que há um -desentrosamcn
to. Então, o ~ue estamos advogando é que se escute, que 
se dé mais atenção ao projeto RADAM-Brasil; é que se 
faça com _que o Projeto RADAM-Brasil tenha os seus 
projetas, pe19_ menos, analisados, que possam os seus 
projetes influir em decisões, para que o Nordeste não ve
nha sofrer tanto. E nós estamos sofrendo, exatamente, 
porque estamos executando, sem antes discutirmos os 
projetas dO Nordeste. @. preciso, é necessãrio que faça
mos uma discussão ampfa. Concordo com a Bancada da 
Oposição, com o Senador José Fragelli, com o Senador 
Fábio _Luce-na: ~uando nós falamos aqui, advogamos a 
causa do Nordeste. Com nove Governadores, com uma 
grande _ _bancada, o suporte do Governo no Congresso 
Nacional é o Nordeste, e o Nordeste continua pobre, e o 
Nordeste contínua miserável e o seu povo continua mor
rendo de fome, continua lá o êxodo rural. O Que- i:stá 
acontecendo? 

O Sr. Passos Pôrto- V. Ex~, me permite? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Concedo, mais uma 
~ez, o_ aparte ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto - Senador Carlos Alberto, não 
vamos simplificar os problemas, querendo entregar a 
uma representação política, no Congresso, a solução de 
um problema estrutural de uma região do Brasil, que es
tá profundamente vinculada a todo o País. O problema 
do Nordeste é, sobretudo, um problema nacion3l e não 
somente dos representantes da região nordestina, e nem 
do povo nordestino. Nós todos estamos envolvidos den
tro de política.,. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Eu disse aqui: o Nor
deste é u vergonha nt1cional! 

O Sr. Passos Pôrto- ... fut\diária, que e básica para 
us soluções .. 

o- SR:C.\RLOS ALBERTO- O Nordeste é a vergo
nha na~ional! 

O Sr. Passos Pôrto - Eu não sei se seria vergonha. O 
que eu acho é que está fnllando para todos nós e, nest~t 
hif)(~~se, nUo é preciso só serem os nord~stiuos, não. Os 
Senadores do Am~tzom1s, do Mato Grosso do _Sul, etc, 
têm responsabilidades de- participação na solução, por
que O prob1ema do Nord~tc ... 
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O SR. CARLOS ALBERTO- Mus nós, como Sena~ 
dores, representamos ti ossos Estados. V. Ex•, por exem
plo, representa o Estudo de Sergipe. 

O Sr. Passos Pôrto- Sim, represento, mas tenho res
ponsabilidades nacionais. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Mas, V, Ex~ represen
ta o Estado de Sergipe e. conseqilentemente, é um repre
sentante do Nordeste. 

O Sr. Passos Pôrto- Também. 

O SR. CARLOS ALBERTO- A índagação ficou no 
ar: Por que tanto empobrecimento no Nordeste, quando 
o Nordeste é o suporte do Governo? Foi no Nordeste 
onde nove governadores foram eleitos. 

O Sr. Passos Pôrto- Isto é uma coisa eventual. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Não é eventual, eu 
não concprdo com V. Ex• que seja- eventual. 

O Sr. Passos Pôrto- Quando se elege um Presidente 
da República, é para que ele- governe o Si'asiL Não im
porta que o Presidente da República seja n-Ordestino, ou 
que tenha tido mais votos no Nordeste ou menos votos. 
Na hora em que ele assume o Governo, ele tem a respon
sabiHdade pela solução dos pmblemas nacionais. O Pre
sidente Dutra, por exemplo, era um homem de Mato 
Grosso, da terra do Senador José Fnigclli" e, no_ entanto, 
foi um dos melhores Presidentes para o Nordeste brasi
leiro, porque sua Excdência começou a dar solução aos 
problemas básicos. -

O SR. CARLOS ALBERTO- Então, V. Ex~ advoga 
um patriota1 

O Sr. Passos Pôrto - Não ... 

O Sr. José Fragelli- E não fez nada pelo Estado de 
Mato Grosso. (Risos.) 

O Sr. Passos Pôrto- E, no entanto, diz o Senador Jo~ 
sé Fragelli, não fez nada pelo Estudo de Mato Grosso. 
Mas, Sua Excelência fez muito pelo Brasil. E o que é im
portante, nobre Senador CarlOS Alberto, é que nôs enca~ 
remos o problema do Nordeste,_ primeiro, como um 
~roblema nacional, segundo, como um problema políti
co ... 

O SR. CARLOS ALBERTO - Problema político ... 

O Sr. Passos Pôrto - ... e, terceiro, como um proble~ 
ma institucional. Resta saber para onde vai a sociedade 
bra:;ileira como um todo. Porque fique ciente V. Ex• de 
que de tanta vergonha que se fala do Nordeste, mas o 
pauperismo, a marginalização social do N ardeste é igual 
àquela que se observa hoje no Estado de São Paulo, no 
Estado do Rio de Janeiro e nos demais E:;tados do Sul e 
do Sudeste do Brasil. ~ a mesma margínalidade que V. 
Ex• verá nos bairros pobres de Manaus, de Belém, do in- _ 
terior do No r te, do N ardeste e do Sudoeste. N ôs precisa~ 
mos de soluções globais, e.c;truturais, que resolvam, como 
um todo, o problema brasileiro. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Então, V. Ex~concor
da comigo. Porque o que estou falando aqui é que nós 
não precisamos de medidas ~mergenciais e, sim, estrutu
rais. 

O Sr. Passos Põrto - Perfeitamente, nisso, nós esta
mos de acordo. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Então, V. Ex• concor
da comigo, porque o que estou falando aqui é exatamen
te isso. Nós não estamos a pedir tão-somente esmolas, 

nós queremos mudança nt~ política do Governo para 
com o Nordeste. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Com muito prazer. 

O Sr. Fábio Luceila- Nobre Senador Carl~s Alberto, 
eu me sirvo das definições do eminente Senador Passos 
~ôr_tQ_ sobre o problema __ nordestino. Um problema na
cional, um problema político e um problema institucio
nal. o grande tripé cm que se assenta a questão nordesti
na. Mus observe que, em 46 Senadores do Partido de sus
tCntai;ão políti~ do Governo, conta o Nordeste com 26. 
Então, em realidade, à Bancada nordestina, no Senado, 
que sustenta o Governo. politicamente, porque, se, de 
súbito. os 26 Sen"adores nordestinos retirassem 0 seu 
apoio a determinadas medidas governamentais, o PDS 
ficaria reduzido a minoria nesta Casa, ficaria apenas 
com 20 Senadores. E, sendo a questão institucional, a 
questão política e-a questão nacional um ato de exercício 
do poder e, sendo o exerci cio do poder sustentado, nesta 
Casa do Congresso Nacional, pelo PDS, haja vista que 
dispõe de 2/3 da representação nacional, eu reafirmo o 
que disse, em aparte anterior, a V, Ex~: é necessário que 
esses: 26 Senadores, que são maioria da Bancada do PDS, 
comaiidem essa Bancada em favor do Nordeste e, conse
cjUcil"ft!ITieiúi, ·em favor da Nãção, resolvendo: a um só 
tempo, com o apoio, evidentemente, das bancadas oposi
cionistas o problema político, o problema ilistitucional"e 
o problema nacional. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Resolvendo o proble
ma do Nordeste, nós estaremos, também, resolvendo o 
problema da Nação. 

Agradeço o aparte de V. Ex~. 

Sr. Presidente, V. Ex' me chama a atenção com o tem
pO esgotado. Quero encerrar, dizendo o seguinte: espero 
que o GovernO,_ amanhã, não venha a entender esta mi
nha posição de analisar o que o O Jornal do Brasil publi
cou na semana passada, analiSar, uma reunião na SU
DENE, nu semana que passou, como representante da 
Comissão Regional, só espero. que o Governo não venha 
a-e·n-t-cnder a minha posição como homem que procura 
divergir do Governo, ou que procura os caminhos da 
dissidência. Não! Deixei a Vice-Lideranca do Governo, 
saí da Vice-Liderança do Governo, aqui estou falando 
como Senador, mas aqui estou falando como homem do 
povo do Rio Gr;ande do Norte. Cabe a mim, como ho
mem do povo do Rio Grande do Norte, enaltecer o tra
balho do projeto RADAM, mas, ao mesmo tempo, de
mocraticamente, criticar um órgão do Governo que, na 
verdade, no presente momento, está esvaziada, precisan
do que o Governo modifique a política, precisando que o 
Governo tome medidas urgentes para que a SUDENE 
po-ssa existir e possa dar coltdições pÚa que o-Nordeste 
possa continuar a sua caminhada rumo ao desenvolvi
mento. 

O Palácio do Planalto me destituiu da Vice-Liderança, 
por conta de críticas a um dos Ministros; não à figura do 
Ministro, mas à atuação política deste cidadão, atuação 
que merecia, de minha parte e creio que de todo o PDS, 
reparo. Não fui entendido, e como prêmio, talvez o Go
verno entendendo como castigo, me destituiu da Vice
Liderança. 

Mas agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desta tribu
na posso dizer ao Senado, a todos aqueles que aqui se en
contram, que me sinto como um passarinho fora da 
gaiola, em liberdade, podendo voar. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
CARLOS ALBERTO EM SEU DISCURSO: 1'1-IA
NEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

IDÉIA BÁSICA 

O Manejo de Bacias Hidrográficas e uma proposição 
do Projeto RADAM-BRASIL para a Região Nordeste,· 
baseado em uma concepç5o ampliada de Manejo Hidro
fior"'estal- um programa idealizado pdo Instituto Brasi
leiro de Desenvolvimento Florestal - JBDF jF AO. 

Trata-se da realização de estudos de detalhe conduzi~ 
dos em Bacias Hidrográficas, unidades naturais teorica
mente auto~sustentáveis, onde todos _os elementos são 
analisados de forma interativa permitindo o aproveita
mento racional integrado dos rei.llrsos natud'is, aliando
se desenvolvimento com o controle de quuHdadc am~ 
biental. 

Para tanto, o Projeto RADAMBRASIL dispõe de um 
inventário básico significativo desses recursos, em decor
rência dos seus trabalhos de mapeamento empreendidos " 
na região nordestina, que permitirá um planejamento 
realístico de exploração do potencial geoambientul dis
ponível. 

Bu~ca-se, finalmente, a viabilização deste programa 
através de uma política de desenvolvimento pela ação 
conjunta de órgãos governamentais, responsáveis em 
suas áreas de atribuições, tais como: Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal-IBDF: Empresa Brasi
leira de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA; Depar
tamento-Nadonarde Obras Contra as Secas- DNOCS; 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento -
DNOS; SUperintendência de Desenvolvimento do Nor
deste- SUDENE: Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA c Projeto RADAM
BRASIL, entre outros. 

INSTRUMENTOS DE AÇÃO 

Possibilitar, com respaldo em elem"entos fundamentais 
de informação i;eOambienttll devidamente cartografa
dos, a indicação das diretrizes da pÕiítica de ocupação 
dos espaços de forma racional, através de uma ação con
junta e coordenada compatibílizada com ;ts: 

- Política Florestal 
..;... Política do Uso da Água 
-Política Agrícola 
- Politica Pecuária 
-Política Mineral 
- Política Fundiária 

CONTRIBUICÃO ÀS POLITICAS SETORIAIS 

Política Florestal 
I -Conservação do ecossistema: 
a) implantação de atividades ugrosilviculturais; 
b) enriqueCimento florestal visando a exploração ve

getaL 
2- Proteçào do ecossistema: 
a) evitar a degradação do solo provocada por proces

sos erosivos; 
b) evitar o carreamento de sedimentos para os açudes; 
c) melhorar as condições ambientais. 

Política do uso da água 
Conservação e aproveitamento integrado dos recursos 

hídricos superficia"is e sllbtcrrãneos, Visando ao uso múl
tiplo em irrigação, piscicultura, abastecimento urbano e 
industriitf, transporte, hidrelétrica e lazer, consubstan
ciados por: 

- código de água 
-estudos climáticos 
-avaliação do potencial de superfície 
-avaliação do potencial subterrâneo 
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Politica agrícola 
- Seleção e classificação das melhores terras para irri

gação; 
- recomendar culturas que além de compensar o in

vestimento propiciem o máximo retorno de capital; 
-introdução de novas culturas efou de culturas mais 

adequadas aos ambientes regionais: 
-promover culturas de subsistência de transfor

mação e de exportação: prioridades e extensão das ãreas 
cultivadas; 

-promover o zoneamento de áreas prioritária's para 
cultura dentro da Região Nordeste, considerados o com
plexo solo (características físic-as, qufmicas, Profundida
des, relevo) e âgua; 

-dimensiOnamento das necessidades hídricas de 
acordo com o tipo de solo, com o tipo de cultura e com o 
sistema de irrigação; 

- orientar o crédito rural, direcionando sua ajjliCUção 
de acordo com a vocação definida no zoneamimtO: 
Política pecuária 

-Racionalização de pecuária bovina, caprfna, ·ovina 
e asinina mediante modelos recomendáveis para a re
gião. 

- Introdução de forrageíras exóticas viãvis para o 
Nordeste.-

-Manejo adequado dos recursos nativos e introduzi
dos. 

-Fomento ao cultivo, manuseio e uso das forrageiras 
arbóreas e suculentas. 

-Armazenamento de forragem e uso raci_o_nal do fe
no, silagem e concentrados. 
-O problema da água e sua solução permanente para 

atendimento do rebanho, afastando os perigos da po
luição, escassez ou falta. 
Política mineral 

Adoção de uma política mineral objetivando o apro
veitamento dos bens míneraís através de: 

- Diagnóstico dos recursos minerais 
-Aproveitamento harmónico dos bens minerais com 

as demais vocações da região 
-Aproveitamento de bens minerais aplicados como 

insumos na agricUltura 

CONTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS BÁSICOS 
REALIZADOS PELO RADAM-BRASIL 

No campo da pedologia 
O Projeto RADAM-BRASIL selecionou, para levan

tamentos a maior escala 1.600.000ha de solos de alta fer
tilidade, com bom potencial para agricultura, nos Esta
dos do Rio _Granae do Norte Ceará e Paraíba. 

Pelo menos 800.000ha são irrigáveis só no Rio Grande 
do Norte, onde ocorrem solos muito semelhantes e até 
melhores dos utilizados pela Maisa com culturas irriga
das de, graviola, maracujá, melão e outras não irrigadas 
de caju na Maisa, em 23.000ha, estão ~mpregadas 1.000 
pessoas (emprego direto). Utilizando-se a mesma relação 
para grandes empresas, nesses solos, pelo menos são em
pregadas 100.000 pessoas (empregos diretos). 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

No Estado da Bahia, o Projeto RADAM-BRASIL se
lecionou uma área com solos de- excelentes condiçõe-s 
químicas e físicas, a Depressão do rio São Francisco com 
o rio c'ortando-a longitudinalmente e com_ calcário nas 
proximidades. A área tem cerca de 5 milhQt:;s de hectares, 
dos quais, \.867.ha são de alta fertilidade e recomenda
dos para estudos visando à irrigação. 

No campo dos reeursos hídricos 
O Projeto RADAMBRASIL quantificou, para uma 

área estudada de 634.000 KJTI 2._quantificou uril volume 
de 202,24 x 104m 1fáguajano, sendo que 74,1 x to~m 1 se 
'"efcrem a águas de superfície, enquanto 128,14 x Io~m' 
são de águas subterrâneas. 

O pontencial hídrico quantificado o teor sua quimici
_dade (em tcrmo_s reg_ionais) avaliada em termo de potabi~ 
\idade, uso para irrigação, etc. 

As res~as hídricas foram avaliadas por bacia hidro~ 
gráfica e a ><;ua disponibilidade com relação ao temPo 
(mesesfa.no) foram estimadas. 

No campo da ve-getação 
O Nordeste brasileiro, com cerca de 1.500.000 Kmz, é 

representado por diferentes tipos climãticos refletidos 
basicamente pela flora que cada formação apresenta. 

_A Cãatinga, cobrindo 37% da área _nord:GStina, reveste 
as ionas áridas e semi-áridas, mostra uma díversídade 
fisionômico~ecológico e norística marcante e varia de ar
bórea densa a parque. 
-O Cerrado, observado ao sul do Piauí-Maranhão, 

caracteriza-se por um gradiente de biomasa de arbórea 
densa a gramíneo-lenhosa, variando de 90stjha- a 
25stjha (esterejhectare) de material lenhoso. 

As áreas florestais, ombrófila e estacionai, 
apresentam-se totalmente ocupadas por atividades agro
pecuárias, restando preservados apenas alguns remanes
centes_ norestais, sem expressão econôrriica para-explo
ração. 

Ocorrem ainda, entre os diferentes tipos de vegetação, 
faixas onde os núcleos vegetacionais contacam forman
do· as Áreas de Tensão Ecológica, que cobreffi cerca de 
15% da região nordesti~a. 

No campo da geologia 
O Projeto RADAM-BRASIL desenvolveu um traba

lho de mapeamento metalogenêtico prevísional que, 
Uiém de aperfeiçoar e aprofundar os- conhecimentos 
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nos Estados do Ceará, da P:mdba c de Pernambuco, e as 
:1reas do SeLor Meta\ogenético Serra Vermelha, no Rio 
Grande do Norte. 

b) Ouro 
As úreus r.::om altu possibilidade de existência de jazi

mcfttos -são aquelas situadas na porção meridional 'e 
oriental da Zona Metalogenética Seridó-Cachoeirinha, 
na Paraíba e em Pernambuco, e as áreas indicadas no Se
to r Metalogenético Serra Vermelha, no Rio Grande do 
Norte. 

c) CromO 
BoaS as possibilidades nas âreas do Sctor Metalogené

tico Pedra Branca, no Ceará, 
d) Manganês 
Na porção setentrional da Região Metalogenética 

Alencarina, no Ceurá, são conhecidas nesta unidade as 
reservas de Manganês. O prognóstico de ampliação des
s-J.s reservas é da ordem de 15 vezes. 

e) Grafita 
As ãreas promissoras são especialmente as indicadas 

na Zona Metalogenética Seridó-Cachoeirinha, na Paraí
ba. 

f) Schedita 
As áreas potencialmente promissoras para descoberta 

de novos jazimentos são as do Distrito Metalogenético 
do Nordeste Setentrional no Rio Grande do Norte e na 
Paraíba e, secundariamente, determinadaz áreas da 
porção setentrional da Zona Metalogenética Seridó
Cachoeirinha. 

- g) Diatomito 
O Setor Metalogenético Litoràneo Potiguar, no Rio 

Grande do Norle, encerra em seus domínios áreas alta
mente promissoras para Diatomito, com mais de duas 
centenas de locais prospectáveis. 

h) Fosfllto 
São promissoras para mineralizações fosfáticas as 

áreas indiCadas na Província Metalogenética Meio
Norte, onde as probabilidades são para grande.<>jazimen
tos de buixo teor, 

PORTARIA 
No 49, de J9B3 

sobre as leis de formação e a distribuição de novos jazi- O Diretor-Geral do senado Federal, no uso de suas 
menta::. minerais é indiscutivelmente o modo mais tecni- atribuições e considerando o despacho autorizativo do 
camente adequado de se descobrir novos jazimentos. Presidente do Senado Federal no Processo 009324 83 6, 

Dessa maneira, os estudos ge_ológicos do RADAM- resolve designar Claúcia Maria de Borba Benevides Ga-
BRASIL prognosticam as possibilidades da existência de delha, Técnico Legislativo, Classe "B", referéncia NA~ 
novosjazimentos, delimitando_as faixas prospectáveis de 12, do Quadro Permanente, para, na forma do artido 
acotdo com as substâncias minerais, classificando-as 296, inciso IX da Resolução n"' 58, de 1972, e demais dis-
quanto à prioridade de pesquisa, e indicando as chanc:es posições legais que regem a matéria, como ado ta dos pela 
dos re.<;u]tados. Administração do Senado Fe_deral, freqilentar, no perfo-

SãO Os seguintes os principais bens mineraiS identifica- do de 24 de _ou_tl!bro de l 983 a 26 de maio de 19~4, o 
dos: "cours pour l'aprrentissage de la lunguc française", na 

a) Cobre e Chumbo université de haute Bretagne-Rennes 11, França. 
São promissoras as áreas indicadas na porção meii- -- Senado Federal, 27 de outubro de 1983.- Aiman No-

diana! da Zona Metalogenética Seridó-Cachoeir_inha, gueira da Gama - Diretor~Geral. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I - ATA DA 198• SESSÃO, origem), que dispõe SObre o trãfego-
EM 8 DE NOVEMBRO DE 1983 de veículos- de propriedade de ór-

gão da administração pública, dire-
1.1 - ABERTURA ta ou indireta, e dá outras provi-

1.2- EXPEDIENTE dências. 

1.2.1 - Mensagens do Senhor _Projeto de Leí da Câmara n-9-
Presídente da República 253/83 (n~' t.661/75, na Casa de 

- N~'s 205 e 206/83 (n~'s 401 e origem), que dá nova redaçào ao 
403/83, na origem), restituindo au- art. 29 da Lei n? 5.668, de 23 de ju-
tógrafos de projetas de lei saneio- nho de 1971, que dispõe sobre a fi-
nados. Jiaçào das empregados das Bolsas 

-N"'s 207 c -208/83 (ri~'S 406 e-· Oe Valores no Sisteffia Orgânico_da 
407/83, na origem), de agradeci- Previdência Social e dá outras pro-
menta de comunicação. vidências. 

1.2.2 - Ofícios do- Sr. 1"'-
Secretário da Câmara dos Depu
tados, 

Enl:"alninhando U reviSão- dó Se
nado autógrafos dos s_eguintcs pro" 
jetos: 

- Projeto de Lcí d•l Ç:imJ.r,l n9 
252/SJ (n9 -1.424/75, na Casot de 

1.2.3 - Apreciat:ào de matéria 

Requerimento n"' 823/83, s~Ii~i~ 
tando que o temPO -destinãdo aos 
oradores do Expediente da sessão 
do dia 24 do corrente seja dedicado 
a homenagear Heráclito Fontoura 
Sohral Pinto. Aprovado, após usar 

da Palavra no seu encaminhamento 
o Sr. Fábio Lucena. 

1.2.4 -:- Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado n"' 

285/83, de autoria do Sr. Senador 
Eernando Henrique Cardoso, que 
ampara os trabalhadores rurais 
no caso de acidente do trabalho. 

I .2.5 _:.Discursos do Expediente 
SENADOR FABIO LUCENA 

- Manifestação contrária à apro
vação, pelo Congresso Nacional, 
do Decreto'-leí n9 2.065/83. ·· 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA, como Líder - Posiciona
mento do PM-0-S-r-eferent-e-à-apr-e
ciação do Decreto-lei n9 2.065, pelo 
Congresso. Nacional. 

SENADOR LOMANTO JO-

SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 1983 

Ata da 198~ Sessão, 
em 8 de novembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dai/a 
e Henrique Santillo. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENÀDORES: 

Iris Célia - AlteVir Leal - Mário Maia -- Eurlice 
Michiles - Fábio Lucena - Odacir Soares - Aloysio 
Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros- Alexan
dre Costa - José Sarney - Alberto Silva - Helvidio 
Nunes - Almir Pinto -José Lins- Virgílio Távora
Carlos Alberto - Martins Filho - Humberto Lucena 
- Milton Cabral - Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante 
- l:.ourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães- LomantoJú_nior- Lui;z Viana- João Calmon 
- Moacyr Dallu - Nelson Carneiro - Itamar Franco 
-Severo Gomes- Henrique Santillo- Gastão MUller 
- Marcelo Miranda - Affonso Camargo - Álvaro 
Dias - Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Carlos Chia
rem - Pedro Simon -- Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de 
presença acusa o cOmparecimento de 40 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta ·a sessão~ 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. !~'-Secretário procederá â J6itura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 00 PRESIOENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 

205/8~- _(_n_~ 40(_f_8J,_n~ origem), de 7 do corrente, re
ferente ao PrOjeto de Lei da Câmara n~ 160, de 1983 (n~ 
7/83, na Casa de Origem), que dispõe sobre a reestrutu
ração de cargos _e funções de confiança do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores e das Categorias 
Funcionais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, 
dos Quadros Permanentes das Secretarias do Superior 
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Autoridade politicõ.l conquistada 
por S. Ex' no decorrer de sua vida 
pública, que o habilitam a discutir 
os assuntos de intercssc_da Nação, 
tendo em vista co_nce_üu_a_ç_ão do 
orador que o ãntccedeu na tribuna. 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
--Contribuição dada pela infor
mática nos trabalho~ de'>envolvido.s 
pelas Comissões_ Parlamentares de 
Inquérito. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n<.> 

I, de 1981 (n'.' 865/79, na-Casa de 
origem), que assegura matrícula, 
nas escolas de qualquer nível, aos 
servidores que especltica. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 

131, de 1981 (n<:> 3~193/80, na Casa 
de origem), que modifica a redução 
do art. 42 e do incís_o XXIX do art. 
89 da_ Lei n"' 5.108, de_21 de se
tembro de 1966- Código Nacio
nal de Trânsito. _Vota.;ão adiada. 
por fu\ta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n., 
103, de 1982(n., 137/79, o.aCasade 
origem), que altera o art. 2~ da Lei 
n., 6.168, de 9 de dezembro de 1974, 
que criou o Fundo de Apoio a·o 
Desenvolvimento Social - F AS, e 
o art. 3~> do Decreto-lei n'i' 594, de 
27 de maio de Ig-69~_que instítuiu a 
Loteria Esportiva FederaL Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado_ n9 
120/SJ - Complementar, que 
acrescenta dispositivo à Lei Com
plementar n~> 26, de II de s_etembro 
de 1975, que unificoU· o PIS
PASEP. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 
103, de 1981, que assegura ao em
pregado substituto salário igual ao 
do subslitujdo. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei do SenadQ n"' 
280, de 1980, que determina que a 
Ordem dos Advogados do _Br_usi_l 
opine sobre a escoJha de magistra
dos que devam integrar Tribun:.~is 
com jurisdição em todo o teri"itóriO 
nacional. Votação adíilda por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado nl' 
337. de 1981, de autoria da Comis
são Especial do Júri Popular, que 
altera dispositivo do Código de 
Processo Penal. Discussão encerra
da, ficando com a votação sobres
tada por falta de quorum para vo
tação do Reql!_eriment!)_!!"'_-~_?Qj83, 
de adiamento da votação pãi"a ~ 

sessão do dia 16 do corr_ente. 

1.4 - DISCURSOS APÔS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR GAL VÀO MODES
TO- Necessidade de seLorganiza
do o garimpo de Serra sem Calca. 
no Estado de Rondônia. 

SENADOR ALMIR PINTO
Problemática das secas do Nordes
te. 

SENADOR ÁLVARO DIAS
Observações sobre aético o Estado. 
Teria sido feita pelo Ministro Del
fim Netto, ao considerar_ o Estado 
i"ieiico. 

SENADOR JAISON BARRE
TO - Manifestação contrária à 
aprovação do Decreto-lei nl' 
2.065/83. 

SENADOR LOUR!VAL BAPM 
T/ST A - Atuação desenvolvida 
pelo Reitor Luiz Fernando Seixas 
de Macedo Costa à frente d:l Uni
versidade Federal da Bahia. 

SENADOR SALDANHA DER-
7.1- Consider:lções sabr_e a crise 
econômico-financeira que atraves
sa o País. 

SENADOR HENRIQUE SAN
T!LLO - Análise da evolução da 
politica externa brat;ileira nestes úl
timos 20 _anos. 

SENADOR ROBERTO SA
TURNINO- Posição da Bancada 
do PDT no Congresso Nacional, 
face aos DeáetosMleis n~'s 2.064 e 
2.065/83. 

_L5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSOES ANTE
RIORES 

-Do Sr. Senador Fernando 
Henrique Cardoso, proferido na 
sessão de. 27· 10-83. 

-Do Sr. Senador Humberto 
Lucena, proferido na sessão de 7-
1 1-83. 

-Do Sr. Senador Murilo BadaM 
ró, proferido na seSsão de 7-ll-83: 

3 - ATO DO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL 

-No 115, de 198L 

4 - MESA DIRE_TORA 

5 - LIDERES E 'VICE~ 
LIDERES DE J:>ARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES_PERMANENTES 

Tribunal Militar e das A udítorias da J usüça M iii ta r, e dá 
outras providências~-

Projeto que se transformou na Lei n~' 7.137, de 7 de no
vembro de 1983. 

208/83 (n"' 407/83, na origem), de 7 do corrente, re
lativa à aprovação" das materiãs cantantes das Mensa
gens da Presidência da República n~'s 446, de 1981; 418 ~ 
153, de 1982; e 283, de 1983. 

206/83 _(nl' 403/83, na origem), de 7 do corrente, re
ferente ao Projeto de Lei da Câmara n~> I 18, de 1983 (nl' 
11/83, na Casa de Origem);- que fixa os valores de retri
buição das categorias de Téc-nico de Meteorologia Aero
náutica_ e Técnico de Programação e Operação de Defesa 
Aérea e Controle de Tráfefo Aéreo, de_dá outn1,s provi
dências. 

Projeto que se_ transformou na Lei nl' 7. 139, de 7 de_ no
vembro de 1983. 

O~ agradecimento de comunicação: 

207 j83 (nQ 406/83, na origem), de 7 do corrente; re
lativa à aporvação das materias constantes das Mensa~ 
gens da Presidência da República n~'s 226, 277, 265, 268, 
269, 246, 271, 287, 297, 298, 308 e 286, de l9S3. 

O FI CIOS 

Do Sr. 1 ~-Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhando i revisão do Senado autógrofos d.os seguintes pro
jcto_s: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 252, DE 1983 
(N"' .1.424/75, na Casa de origem) 

D!spõe sobre o tráfego de veiculos de propriedade 
de órgãos da administração pública, direta ou indire
ta, e dá outras providências. 

O Congresso Naciona:r decreta: 

ArC 1"' Os veículos de propriedade de órgãos da ad~ 
ministração pública, direta ou indireta, somente poderão 
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trafega-r em vias públicas com placas de identificação 
classificadas como oficiais, de fundo bnmco e dísticos 
pretos. regularmente seladas pela autoridade de trânsito 
competente. 

Art. 2" O responsável pela infração ao disposto nes
ta lei fiCa-rá Sujeíto às- seguintes penalidades: 

r -as cons_tantes da alinca 1 do inciso XXX do art. 
1 g I do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, 
aprovado pelo Dc..:reto n"' 62.127, de J6 de janeiro de 
196R; e 

TI- .-;c funcionário público. à suspensão de atê 90 
(noventa) dias, na primeira infraçào, e à demissão do 
cmgo ou destituição da função, na reicidência_ 

Art. 3° A autoridade de tninsito qUe efetuar a 
apreensão de v_eículo oficial com placas de ídentilicação 
irregulares comunicará o f:.~to ao responsável pelo ôrgão 
da administração a que pertença o veículo, para os fins 
do disposto no inciso II do artigo anterior. 

Art. 4° Ficam excluídos das determinações desta lei 
os veiculas: 

l-militares; 
II - pertencentes ao Departamento de Polícia Fede

ral- DPF. quando destinados exclusivamente à ativida
de policial. 

Art. 51' Esta lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
REGULAMENTO DO CÚDIGO NACIONAL DE 

TRÂNSITO 
(Aprovado pelo Decreto n"' 62.127, de 16 de janeiro de 

1968.) 

CAPITULO VII 
Dos Deveres e Proibições 

Arl. 181. E proibido a todo condutor_de veiculo: 

XX -Transitar -com o veículo: 

I) Sem e.<>otar devidamente licenciado: 
Penalidade: Grupo I e apreensão do veículo até que 

satisfaça a ex:igênda. 

CAPITULO V 
Dos Veículos 

SEÇÃO III 
Da Identificação 

ArL 105. Os veículos de propriedade da União, Ter riM 
tá rios, autarquias federais, sociedade.<> de economia mis
ta cm que a União seja acionísta majoritária, empresas 
públicas ou fund.ações por eht instituídas, excluídos os de 
representação, túão sua carroçaria pintada de cor preta 
e- Uma faixa de cor branca, a meia altura, de dez centíme
tros ( 10 cm) de largura, em toda a sua extenJ;ão. 

Parágrafo únic-o. Nas portas dianteiras dos veículos de 
que tratõ:l este artigo increver-se-á o nome da entidade, 
sua abreviatura ou sigla. 

- Art. 106. Os veículos particulares ou de repartições 
públicas que, para efeito de serviços peculiare.<>, necessi
tarem de identificação por meio de distirltivos, escudos 
ou emblemas, poderão portá·l<ls, na parte interna ou afi
xada na p<lrte externa da carroçaria, 

( Ãs Comis.w"Jes de Serviço Púh/ico Civil, de Trans
port~s. Comunicações e Obras Pública.ç.f 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 253, DE 1983 
(nll 1.661/75, na Casa de origem) 

Dá nova redaçào ao art. 29 da Lei p9 5.668, de 23 

de junho de 1971, que ''dispõe sobre a filiação dos em
pregados das Bolsas de Valores no sistema orgânico 
da Previdência Social e dá outras providências." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' O art. 29 da Lei"n~> 5.668 de 23 de junho de 

1971, passa a vígoran::onr a seguinte redação: 

"Art. 2º Fica assegurado aOs Crrli)ie&ãdoS--daS
Bolsas de Valores, nos termos dos§§ 29 e-59 do art. 
32 da Lei n~> 3.807, de 26 de agosto de 1960, o direífo 
de inscrever o tempo de serviço anterior prestado às 
referidas instituições, durante o qual hajam, ou não, 
contribuído para a Previdência SoCial, feita a res
pectiva indenização pelos empregados, na forma es
tabelecida no Regulamento da Lei Orgânica da Pre
vidência Social." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário; 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.668, DE 23 DE JUNHO DE I971 

Dispõe sobre a filiação dos empregados das Bolsas 
de Valores no Sistema Orgânico da Previdência So
cial e dá outras providências. 

Art. 2~" -t assegurado aos empregados das Bolsas de 
Valores, nos tennos dos§§ 29 e 59 do arL 32 da Lei n9 
3.807, de 26 de agosto de 1960; o- direito de inscrever o 
tempo de serviço anterior preSta-do às referidas insti
tuições, durante o qual não hajam contribuído para a 
Previdência Social, feita a respectiva indeniza"Ção, na for
ma estabelecida no Regulamento da Lei Orgânica da 
Previdência Social. 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 
Com as alterações introduzidas pela legísfação poste· 

rior. 

Lei Oi'gânica da Previdência Social 
•••••• ---- ••• ~ •• -••••••••••••• --;:.--.:i> . ..------.:-.-••••• 

TITULO !li 
Das Prestações 

········~"-'-············~- ...... _., ___ _._·.~~--··....:;,· 
CAPITULO VI 

Da Aposentadoria por Tempo de Serviço 
Art. 32. (Revogado pela Lei nll 5.890, de 8 de junho 

de 1973.) 

(Às Comissões de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em sessão 
anterior foi lido o Requeriménto nll823~ de 1983,_de au
toria do Sr. Senador Fábio Lucena e outros Srs. Senado
res, solicitando que o tempo destinado aos oradores do 
Expediente da sessão de 24 do corrente mês, seja dedica
do a homenagear Heráclito Fontoura Sobral Pinto, pe
los relevantes serviços prestados ao Dfreito e à Democra
cia. 

O requerimento deixou de ser votado, naquela oportu
nidade, por falta de Quorum. 

Passa-se, agora, à votação do requerimento. 
Çm votação~ 

O Sr. Fábio Lucena - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação, 

O -SR. PRESIDENTE (Moacyr pa!ta) - Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Fábio Lucena, para enca
mi!)har a votação. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para enca
minha-r a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

No dia 5 deste mês, o_pr. Heráclito Sobral Pinto com
pletOu 90 anos de idade. No dia 3 apresentei um requeri
mento com a assinatura de divçrsos Senadores que me 
hÕnraram com seus autógrafos, no sentido de convali
dar, diria, a intenção que tinha em vista, qual seja a de 
que o Senado Federal,~ mais alta Casa de representação 
do povo e dos Estados brasileiros, preste a esse grande 
advogado, verdadeiro defensor do gênero humano, as 
homenagens que ele faz jus ao ter completado 90 anos de 
idade. 

Dispensável é dizer que o Dr. Sobral Pinto se confun
de com o Direito, com a Justiça e com a Uberdade. A 
vida desse grande homem ultrapassa as limitações das 
imaginações mais geniais, para se canalizar no supremo., 
objetivo da sociedade, qual seja o de edificar um sistema 
social embasado no Direito, na Justiça e na Liberdade. 
Mais que um advogado, o Dr. Sobral Pinto é um mito, e 
há quem diga, Srs. Senadores, que os mitos estão acima 
das religiões. Como lembrava Ruy Barbosa, hâ momen~ 
tos na defesa qúe tranformam o advogado, o .defendente, 
nuJILser de_categoria tão especial, que ele. o advogado,_se 
coloca na presença da própria divindade. 

-É-cglJl est~ objetiyo, ~r. Presidente, que peço ao Sena
do a apr~vação deste req~:~erimento, para que aqui, nesta 
CaSa dÕ Coflgresso Nacional, sejam os seus noventa 
anos comemorados em nome de todos os Estados e do 
poVO bras1lelr0. (M.uito -bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
o ~equerimento. 

O Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentidos. (Pãusa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário, 

~ -O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a me
sa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 285, DE 1983 
Amparo aos trabalhadores rurais no caso de aci

_ _dente do trabalho. 

O Congresso NaciOnal deCreta; 
Art. }9 Pas~a a vigorar com a seguinte redação o § 111 

do art. 19 da Lei n~" 6.195, de 19 de dezembro de 1974, 
que atribuiu ao FUNRURAL a concessão de prestações 
Por- aCidente: 

"§ I 9 Para os efeitos deste artigo, acidente do 
trabalho é aquele assim definido nos artigos 21' e 39 
da Lei nll 6.367, de 19 de outubro de 1976." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Quando promulgada a Le1 n9 6.195, de 19 de de
zembro de 1974, que estabeleceu o seguro de acidente do 
trabalho em favor dos trabalhadores rurais, a legislação 

- _ acidentâria era, no meio urbano, a Lei n9 5.316, de 14 de 
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setembro de !967, citada para conceituar o qlle deveria 
~er entendido por acidentes do trabalho, nestes termos: 

"LEI N' 6.195, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974 
Art. 1~> O seguro de acidentes do trabalho rural 

de que trata o artigo 19 da Lei n9 5.889, de 8 deju· 
nho de 1973, ficará a cargo do FUNRURAL na for
ma estabelecida nesta Lei. 

§ 19 Para os efeitos deste artigo, acidente do tra
balho é aquele assim definido no caput e no § 29 do 
artigo 29 da Lei Jl9 5.316, de 14 de setembro de 1967. 

§ 29 Equipara-se ao acidente do trabalho de que 
trata este artigo a doença profissional, inerente à 
atividáde rural e definida em ato do Ministro da 
Previdência e Assistência_ Social." 

Cabe, desde logo, lembrar que a Lei n9 5.316, de 1967, 
foi revogada pela nova legislação acidentâria, isto e, a 
Lei n~> 6.367, de 19 de outubro de 1976, o que, por si só já 
recomendaria a alteração da legislação do trabalhador 
rural para estabelecer relação com legislação em vigor 
atualmente e não com estatuto como a Lei n~' 5.316, de 
1967, já- revogado. 

Além disso, é importante salientar que só parcialmen
te era ap1lcada a questionada Lei nll 5.316, de 1967, ao 
trabalhador rural, pois como vimos, para definição de 
acidente só se adotava o disposto no caput e no§ 29 do 
artigo 29 da Lei n9 5.316, de 1967, não se lhe aplicando o 
disposto no art. 311 da mesma lei, cujo texto era o seguin
te: 

"Art. 29 Acidente do trabalho será aquele que 
ocorrer pelo exercício do trabalho, a serviço da em
presa, provocando lesão corporal, perturbação fun
cional ou doença que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade 
para o trabalho. 

- § Zº Seiifc.onsiderado como do trabalho o aci
dente que, embora não tenha sido a causa única, 
haja contribuído diretamente para a morte ou a per
da ou__ .redução da capacidade para o trabalho .. 

Ait. 39 Será também considerado_ acidente do 
trabalho: 

I- o acidente sofrido pelo empregado no local e 
no horário do trabalho, em conseqüência de: 

a} ato de sabotagem ou de terrorismo praticado 
por terceiro, inclusive, companheiro de trabalho; 

b) ofensa físíca intencional, inclusive de tercei
ros, por motivo d_e disputa relacionada com o traba
lho; 

c) ato de imprudência ou de neglig~ncia de ter. 
ceiro, inclusive companheiro de trabalh'O; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
e) desabamento, inundação ou incêndio; 
f) outros casos fortuitos ou decorrentes de força 

maior. 
II - O acidente sofrido pelo empregado, ainda -

que fora do local e horáríõ- de frabalhç: 
a) na execução de ordem ou na realização de ser

viço sob a autoridade da empresa; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço 

à empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar 
proveito; 

c) em viagem a serviço da empresa, seja qual for 
o meio de locomoção, inclusive veiculo de proprie~ 
dade do empregado; 

d) no percurso da residência para o trabalho ou 
deste para aquela." 

Em face, portanto, de omissão da Lei n9 6.195, de 
1974, não era considerado acidente o trabalho aquele 
ocorrido com o trabalhador rural, na forma do artigo 39, 
item II,Ietra d da Lei n9 5.316, de 1967, ou seja,., "no per
curso da residência para o trabalho ou des~e para aque
la", quando se sabç- que é fenômeno dos nossos dias a. 
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crescente existência dos chamados. "bóias-frias" que são 
exatamente os trabalhadores rurais que residem na peri
feria de nossas cidades e que_se deslocam, diária e obrl
gatoriamente, para sua atividade laboral no campo e que 
não estariam, dessa forma, expreSsamente protegidOs 
pela legislação, quando vítimas de acidente na ida para 
os locais de trabalho rural ou no retorno _à sua resiQ_~n
cia, nas cidades. 

A discríminação é, por isso mesmo, inaceitãvel, eis que 
atinge principalmente-o trabalhador rura.l mais carente 
de proteção social. 

Aliás, recentemente o Supiemo Tribunal Federal r~co
nheceu ser devido esse amparo aos trabalhadores rurais, 
nos termos da seguinte decisão publicada no Diário da 
Justiça, de 17 de junho de 1983, no Recurso Extraordi~ 
nário n'i' 99~479-3 (SP): 

"EMENTA - Preyidência Social. Trabalhador 
rural. Acidente do trabalho rural. "in itínere" ,_Lei n9 
6.195/74 (omissão). Conceito de acidente do traba,
lho (Lei n~' 5.316/67). Pecúlio por morte. Omfssa a 
Lei n~> 6.195/74 com relação à caracterização do_ aci
dente do trabalho, remetendo, no ponto, à Lei n9 
5.316/67, importa concluir que ela se rege pela con
ceituação sistemática_ do infortúnio laboral, com
preensiva do acidente in itinere, Se o percurso da re
sidência para o trabalho, ou deste para aquela, é cir
cunstância considerada pela infortunistica como ne
cessariamente vinculada, à aüvidade do trabalha- _ 
dor, com maior razão ela é compreensível, no infor
túnio, onde ele se desloca na própria área de domí
nio dQempregador. Recurso extraordinário conhe
cido em parte e provido nesta parte." (D.J. de 17-
junh-83.) 

Impõe-se, portanto, a modificação em causa da legis
lação vigente em matéria de acidentes do trabalho no 
meio rural o que, a rigor, c_oincidirâ com a interpretação 
construtiva dada ao próprio texto legal pela mais alta 
Corte Judiciária do País. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 198'3. __;Fernando 
Henrique Cardoso. 

(Às COmissões de CónstftUi'çãQ e JuSt7Çã eLegis- -
fação Soda!.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido será publicado e remetidq às C_omissõ~s-competen-
tes. 

Há oradores inseristes. 
Concedo a palavra qo nobre Sr. Senador F.áQio_ Luce

na. 

que o sistema de governos que se implantou em nosso 
País a partir de 1964." 

A consumação desse crime é tenebrosa, porque o Po
der Executivo simplesmente alijou o Congresso Nacional 
do poder de deliberar sobre os ruinos que_ convêm _à 
Nação brasileira. O Governo usurpou prerrogativa do 
Poder Legislativo ao se adargar do famigerado instituto 
dos decretos-leis .Qªra impór à Nação, cõntra a vontade 
do Co"ilgresso Nacional, decisões que, Sr. Presidente, 
comprovadamente não atendem aos· interesses do povo 
brl;lsileiro. E o fazem com desfaçatez, porque, se no Im
périO (.dmperador era irresponsável pelos seus atas, os 
membros do Conselho de Estado, os conselheiros, eram 
responsáveis pelos atas do governo imperial, em nosso 
País não apenas o Senhor Presidente da República é ir
responsáVel perante o· Congresso Nacional pelos seus 
atas, como essa irresponsabilidade administrativa, e até 
penal e civil, estende-se aos Mini_stros de Estado, em par
ticular aos Ministros da área económica. -

Não serei cúmplice, Sr. Presidente, deste atentado que 
a partir de hoje se vai perpetrar, em nome do Congresso 
Nacional, contra a Nação brasileira. Não, eu me recuso. 
Não conspurcarei o meu mandato votando subjugado 
por forças totalmente alheias à Nação brasileira, forças 
verdadeiramente invisíveis que garrotearam este País de 
tal forma que nunca em nossa História a Nação se en
controu tão asfixiada como a:;;nxiada s,c; encontra neste 
momento, e dizia eu que o fazem com .desfaçatez, com 
despudor, com escárnio à consciência e à paciência do 
povo brasileiro. 

Vejamos-Sr. Presi(mde, as declarações dos Ministros 
da áiea econômicà que se Contêm nã ievisiiVeja do dia 
2 de novembro 9o ano em curso. Declarações_dQ M_inis-. 
tro Deifirri-NetiQ:-.- .. A inflação média i::m 83 é estimada 
em 78%, a do final do ano, em 70%." Data da de
calração: dezembro de l982. Outra declaraçãQ;~_"A in~ _ 
fiação de -1983 será menor do que a de 19~_2_.':_Pata de 
declaração: fevereiro deste ano. Terceira ·declaraçàQ..;, .. A 
inflação corretiva terminou. Neste r:nês, já espero taxas 
declinantes." Data da deçlaração: mês de outubro, m_ês 
passado. 

No exato mês em que a inflação bateu tod9s os reçor
deS ãsC6ilsionais em que se encontra há maiS~ de dez anos/ 
no mês de outubro o Ministro do Pla.nejamento declara
va que a inflação corretiva terminara e que no mês de ou
tubro S. Ex• já esperava taxas declinantes, quando acon
teceu precisamente o contrário. 

Eis o que diz o Ministro da Fazenda, Emane Galvêas: 

~vamos fazer tudo para controlar a inflação na 
meta dos 70% até o final do ano, a qualquer custo." 

O SR. FÁBIO LUCENA. (PMDB- AM. Pronuncia: Data da declaração; fevereiro de 1983. 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)---:- Sr;I:'resi- Em fevereiro, 0 Ministro anunciava que a inflação se-
dente, Srs. Seriadores: - -- --ria de 70% até- O fim deste ano. E o que estamos vendo, 

É bastante conhecida__:,\ Hçã_ç~_filosófica, o sábio precei- Sr. Presidente, é a inflação ultrapassar a casa dos 200%, 
to de que todo criminoSo sempre Volta :ao local do crime. acumulados nos últimos doze meses. 
O exemplo mais candente e até comovente desta filosofia _ Diz mais 

0 
Mi nitro: 

talvez se encontre na obra de um dos maiores pensadores 
que a Humanidade já produziu, ta{ vez se encontre no li
vrQ, "Crime e Castigo'-.-de Dostoievski. Suma tendência 
quase inata, porque, com o mesmo dolo com que se con~ 
cebe o iter criminis, com que se preparam os caminhso 
do crime e a sua consumação, com o mesmo dolo, e não 
por mero remorso, é fatal que o criminoso_volte ao_local 
do crime, 

Assim, Sr. Presidente, a partir de hoje os Ministros da 
área econômica, depois de terem percorrido o iter crimi
nis, os caminhos que conduze_m_ao crime, vão consumar 
um dos maiores-crimes qUe já se-CofneteU_c_ontra__a__Nação 
brasileira. 

Mais uma vez recordo palavras -do Senador NeLson 
CarneirO, prõnunciadas da tribuna de_sta Ça~_,_ h~ cerca 
de 10 anos;. "Se o Brasn tivesse perdido a Guetta do Pa
raguai, So\ano Lopes teria feito meno~ mãl aO Brasil do 

"Quem prevê a inflação de 150% este ano está 
ç:_ompletamente for:i da realidade." 

Data_da_declaração: março de 1983. 
Vou repetir. Diz o Ministro Galvéa~ 

"Quem prevê a inflação_ de 150% ~Je- an_o_ está 
_completamente fora da realidade." 

Declaração de março deste ano. 
Quem é que está por fora da realidade, S'r. Presidente? 

Aqueles que previmos, que anunciamos, com bise em es
tudos matemáticos, com base em estatísticas oficiais, 
uma -inflação superior a 200% ao ãno, Ou o Ministro da 
Fazenda,- que afirm-ou que aquele que previsse a inflação 
a 150% ·este ano estaria Completarile'nte fora da realida
de? 
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Ê evidente, Sr. Presidente, que esses Ministros não têm 
sequer a noção do que seja a realidade quç o povo brasi
leiro-está vivendo. 

Terceira declaração: 

"Nós admiiiffios que a ilÍfl~ção fique entre !20% 
e 130%" 

Data: julho deste ano. 

"A inflação começará a cair em outubro. Não é 
possível conviver com uma inflaç~o de !(íO':fl." 

Data da declaração do Ministro Gctlvl:_h "l ~~~rn, 

mês pussado. 
S. Ex~ dizi<t: 

"Não- é poSsível conviver com uma inflação de 
160%." 

Puluvr8.s do Sr. Ministro Emane Galvêas, pronuncia
das no _mês passado. E a influção está ultrapassando os 
200%. 

O Sr. Milton Cabral - Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. FÁBIO LUCENA - "A inflação deste ano é 
um caso perdido" (Ministro Galvêas, outubro, mês pas
sado). 

Ouço V. _E~•. com_ muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Milton Cabral- Meu caro Senador Fábio Lu
cena, o pronunciamento de V. Ex~ ter:n aspectos muito 
interessantes e, evidentemente, num aparte não vai ser 
p-ossível abordá-los todos, mas eu queria me limitar a 
apreciar apenas dois aspectos: o primeíro é quando V. 
Ex~ diz que -essa medida que hoje vai ser apreciada pelo 
Congresso Nacional resulta da ação de mãos invisíveis: 
Salvo engano de minha parte, acho que foí o que disse V. 
Ex• 

O SR. FÁBIO LUCENA ~Certo. Eu afirinei isso. 

O Sr. Milton Cabral- E discordo de V. E;.c,• porque, 
até onde eu sei, a única exigência do Fundo Monetário 
Internacional é que realmente o Brasil assuma o compro
misSO de reduzir a inflação. Coube a n6s brasileiros 
montar a estratégia para baixar a infl_ação a fim de satis
fazer essa exigência do Fundo Monetário Internacional. 

O SR. FÁBIO LUCENA- E qual a autoridade que 
tem o Fundo Monetário Internacional para exigir o que 
quer que seja do Brasil, nobre Senador? Quem deu essa 
autoridade ao FMI? 

O Sr. Milton Cabral- Porque ele está sendo solicita
do por nós a conceder empréstimos e a coordenar uma 
ação nos bancos internacionais de suprimento _de novos 
recursos ao Brasil. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Certo, concordo com V. 
Ex~. mas essa _contratação de empréstimos tem que ser 
autorizada pelo Congresso Naçional. 

O Sr. Milton Cabral- E quem pede dinheiro empres- -
tado tem que se subordinar às condições do empresta-

_- doe É uma prática usual. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Inclusive a oscilação dos 
juros; nobre Senador? 

O Sr. Milton Cabral- Eu acho que não é por aí... 

OS~ FÁBIO LUCENA- Admitamos que V. Ex' 
seja um banqueiro. Eu compareço ao seu banco, fecho 
com V. Ex.• um contrato de empréstimos, com os juros 
de 10% ao mês, subitamente, V. Ex• eleva esses juros 
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pura 15%. Sou obrigudo a aceitar essa oscilação, nobre 
Senador? Foi o que aconteceu com o BrasiL 

O Sr. Milton Cabral- l'vJas não é esse o <.~specto que 
queria rcnlçar. O que querudizer ê o scgyinte: que_es~a 
açào de fato é de iniciatíV-a nossa, tania QuC- membros do 
nosso Purtido, o PDS .. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Não. perdoe, me: nossa, 
não. 

O Sr. Milton Cabral - ~ .. elaborou uma proposta, 
através de uma ComissãO Parlamentar çle Deputados c 
Senadores, apresentouMa aO- Partido, proposta essa que 
resultou numa decisão partidária, c- de"põis de recclJcr 
emendas do Executivo, transformou-se no 2.065. Apenas 
queria dizer a V. Ex~ que_nà<? at~ibuo à ação de mãos in
visíveis a proposta do 2.065, inus a uma -iniciativa nossa, 
do nosso Governo, do nosso Partido. Esse C L!_m aspecto 
da questão. Um outro aspecto da questão diz respeito à 
innaçào. Realmente, todo o 2.065 objetiva reduzir es.~a 
brutul luxa inflacionária que V, _Ex• cstâ,_ agqra mesmo, 
citando repetid<lS afirmttções -de autÕridad~.:s nossas. 
Apenas queria lembrar a V. Ex• que quando cita .:.s~cs 
números diferentes, V. Ex~ deveria tambêm reportar-se 
its datas das declawções. Po"rque, na realidade, a cada 
mês há uma mudança, é evidente. Ent5o, uma opfniào de 
junho é um índice inflaciomirio, em julho é outro .... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas estou citando as da
tas. 

O Sr. Milton Cabral- .-.. agosto é outro, novembro ê 
outro, e provavelmente ao chegar cm dezembro V<li a 
180, 190%. 

O SR. FÁBIO LUCENA --Não, já ultrapassou os 
200, Ex~ 

O Sr. Milton Cabral - Por aí. t-Ias, o importante, 
também, no meu aparte, é que, na renlidude nós do PDS, 
se possível. vamos votar hoje o 2.065. Pessoalmente, eu 
não acredito nos efeitos benéficos do Decreto-lei n~' 

2.065, para búixar a influçào como cJ.c pretende. Porl.J.Uc 
o argumento central de todo o arcabouço do_ Decreto-lei 
n~' 2.065, baseado sobretudo no aumCnto -de impost9s e 
numa contenção sa!ariâl; objt:tlva, cOm essas dutts medi
das centrais, a diminuição do dêficTlinibllco: E este~ que 
ê o grande objctivo. Porque, na diminuição do déficit 
púhlico, se ele zerur, como anuncia o a·õvérii.o.~endi.O, 
através desse procedimento,_ nós teremos uma brutal 
queda da inflação porque se atri_bul_ao aumento do índi
ce inflacionário a esse permanente e brutal déficit públi
co. Eu não acredito muito nisto porque aumento de im
posto sempre foi um realimentudor inflacionúrio. Nós 
vamos ter. <tgora, um aumento de imposto violento. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Dos muis violentos dos 
últimos dez anos. 

O Sr. Milton Cabral- A contenção sulurial pode, de 
fato, dar uma contribuição, mas não será tão grande, 
porque ela já vem sendo contida já há ulgum tempo c 
nem por isto a infiaçiio caiu. Nós do PDS, não podemos 
negar o apoio à medida pretendida. Vamos, como se diz 
numa linguagem bem popular, pagar para ver. Vamos 
ver quais serão as conscqCiências do Decreto-lei o<:> 2.065. -
Rogo a Deus que, efetivamente, esse. remédio produz:a 
resultados, porque caso contrário", dãqui a 2, .3. Ou 4 me
ses, se a inflação não baixar. então vamos ter que parllr 
para pensar e imaginar outras soluções, e ;;ú talvez possa
mos até discutir, a nível partidário, iloVas fórmultts que 
venham colocar e:.te Puís nos eixos, como todos descj;;
mos. Muito obrigado. 

DIÃ!UO 1?.0 CONGRESSO NACIONAL(Seçi\~ II) .. 

O_ SR. _FÁBIO LUÇENA --: Nobre Senador Milton 
Cabral. se esses decretos fossem de fato elaborados pela 
Bancada do Partido Democrático Social, se eles fossem 
gcsLLdos pela consciência política dos Srs. Senadores _do 
_POS, eu, nobre Senador, não teria a menor dúvida cm 
afirmar, desta tribuna, que tais decretos estariam aten
dendo aos interesses nacionais. Porque me recuso a acre
ditur, me recu_so. sequer a supor que algum Senad.or do 

. Partido Democrático Social tenha a intenção de legislar 
contmriamente aos interesses nacionais; eu me recuso a 
uceitar!SS6,-Scquer-Con1o hipótese. !VIas o que acontece é 
que esses decretos não foram elaborados pelo PDS. 

O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex•, com muito 
prazer. 

O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador, estamos vi
vcr'!do UJi1a quadrU das mais difíceis do nosso País; diria 
mesmo que e uma hor.aem que todos nós brasileiros pre
cisamos pe-nsar niUito mais r1~s destiiÍos da Pátria.do que 
mesmo nos nossos interesses partidãrios. Estou de acor
do quando V. Ex~ afirma que nenhum S~nador pcr_ten
ccnlc 1. Bancadu dÓ PDS seria 0::.:1paz de produzir um pro
jeto, um Jeercto. uma proposiç[io contr~ria.__aos in~eres
scs naclon-ãís .. Posso asseguia-r a V. Ex~ que esse Q9_,vcr
no, que é tão tl"aciÕnali-sta quaJlto V. Ex' o é, com preo

-cu-pações mniorcs do que V. Lx~ Pois tem :a responsabili
dade úircta do coinando da Nação, os integrantes desse 
G-Overno, nenhum deles seria C<J.paz de preparar uma 
mensagem que atingisse e violentasse a soberania nado· 
na!. Çrcia V_. Ex~ que estou f<llando aqUi, não para defen
der este ou aquele ministro, mas posso adiantar que do 
próprio Ministro Delfim Netto- se há um homem que 
tem a consdêricia nacional exacerba~~1 ~~há um homem 
que pensa na soberania nacional, hú de ser tanto quanto 
o _r..:Iinistro Delfim Netto- e da lavra dele, da sua asses
soria, têm vindo esses decretos. É verd:adc que a conjun
tura_ difícil que atravessamos, rc~cbcndo uma inflação 
importada, porque realmente não recebemos :Jpenas o 
aumento do preço do petróleo que nos impingiram os ri~ 
~os, os poderosos, os banqueiros que são verdadeiros 
icebergs, gelados e frios; esses começaram a nos empres
tar dinheiro com juros negativos c terminaram a cobrar, 
a clcv•~r os juros à túxa até de 22%. Os países ricos e in

. ~cnsíveis <lOS nossos sofrimentos, ao sofrimento dos paí
scs.em desenvolvimento, transferiram imccjiatamente os 
preços do petróleo para os produtos que nós importáva
mos ao tempo cm que, criminosamente, aviltavam os 
preços dos p_rodutos a serem importados por eles. E pos
so dar a V. Ex~ um testemunho do produto mais impor
tante da minha terra, que é o segunda produtora de ca
cau do mundo. Pois bem, o cacau, naquela época da cri
se~ -chegou a :.Jtingir 2 dólares e 40 centavos por libra pe

-so_, que e uma convenção que o mercado internacional 
adotou. No dia de hoje, com os preços que se julgam al
tos do cacau, estamos vendendo o nosso produto a me-
nos de I dólar, cerca de 90 centavos. Esta é a causa da 
miséria que estamos atravessando, a exploração dos ban,. 
queiras insensíveis, a exploração dos países ricos que nos 
reduziram a importadores de produtos inflacionados, e, 
nos reduziram tumbém, a exportadOfCS de produtos a 
preços vis. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, pela pri
meira vez cu me defronto com uma imagem tão feliz a 
respeito dos-i::fedórcs do Brasil. V. Ex~ usou a_ expressão 
iccberg, deve rccordar~se do naufrágio do Titanic. Em 
1914, o comandante do Titanic foi avisado de que havia 
icebéTgs tl<.l r~ ta do navio e fez tábula rasa do aviso e não 
ubandonou o comando do barco na hora do perigo, mas 
o barco abandonou o comandante, abandonou a tripu
lação_ e naufragou. E foi para possibilitar a navegação 
maritima_ em zonas infestadas por icebergs, nobre Sena-
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dor Lomanto Júnior, que se inventaram os navios 
quebra-gelo. Então, se esses banqueiros são icebergs, na 

-feliz imagem de V. Ex•, cabe à Nação, ao Governo, no 
exercício pleno da soberania nacional, romper com esses 
icebergs, porque não é possível, nobre Senador Lomanto 
Júnior, que depÚis de tantas advertências, de tantos avi
sos, continuem os ministros da ár:ea econômica condu
zindo a nau nacional na exata direção dos icebergs, sa
bendo que o choque poderá ser fatal. Então ... 

O Sr._Lomanto Júnior- V. Ex~ queria que eu acres
centasse. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Com todo prazer. 

O Sr. Lomanto Júnior - Senador Fábio Lucena, 
quando me referi a iceberg não pensei também no cho
que que c! e provoca, pensei naquela coisa disforme, gela
da, para traduzir a insensibilidade dos banqueiros. Acho 
que o Brasil está no rumo certo, no que tange :a apelar 
para o Fundo Monetário Internacional; o Fundo Mone
L1rio lntcrnacionul não é propriedade de ninguém, pode 
ter países que contribuiram com mais dinheiro do que 
nós, mas nós l<tmb~m somos assocíados do Fundo r-.ro~ 
netário Internacion~tl. Então, esse foi o primeiro cami
nho. Agora, V :-E~ quer 'l minha opiníão pessoal e não a 
do Líder que fala, neste momento? Na minha opinião 
pessoal continuaria ncgocinr com o FMf c, imediata
mente, se cu fosse Presidente da República- dar-lhe-ia 
agora a minha opinião pessoal- eu sairia, tendo ao meu 
Judo o Ministro das Relações Exteriores e pediria, cm 
conseqüência, uin encontro com os países que são os 
maiores credorc.'> do P-tís. Começaria pelos Estado Uni
dos e mostraria ao Pn.:sidcnte Reagan, tão preocupado, 
tão cioso da situação social da Nicarágua, de E! Salva-

- dor, que precisaría se preocupar mais com 130 milhões 
de brasileiros, cuja parte, cuja área que é o Nordeste 
onde cu moro,j[t não digo o Norted~ onde vem V. Ex~, o 
qual conheci agora e voltei de lá impressionado, vollei de 
ICt mais brasileiro do que nunca, voltei de lú mais conven
cido de "que Seremos ullla grande Nac;ão, queiram ou não 
os nossos inimigOs ou os nOssos invejosos. Eu vi quatro 
milhões de quilómetros quadrados, Sr. Senador, prati..:a
mentc virgens, e ele::; qtlcrCr1do que nós nos transforme
mos cm pulmão do mundo. Ora, Sr. Senador Fábio Lu
cena, . 

O SR. FÁBIO LUCENA - Isso é falúcia, nós n<1o 
aceitamos isso ... 

O Sr. Lomanto Júnior- ... nós que fiquemos aqui su
focados paru dar respiração ao mundo! Que cada um 
construa o seu pulmão, que cada um construa as suas 
florestas~ _como u Alemanha e outros países o fizeram. 
Nós precisamos é explorar a Amazónia. A Amazônia é a 
esperança, é a certeza, e a segurança da grande sabedoria 
nacional deste Pais. Eu vi, com meus próprios olhos, que 
o cacau em Rondõnia tem uma produtividade superior, 
duas vezes. ao cacau do meu Estado. Eu vi que é 3 vezes 
maior a área de Rondônia rcservuda para o plantio do 
cacau, comparando-se com a área do meu Estado. Eu vi 
Roraima com os campos parecidos com os campos de 
Bagé, no Rio Grande do Sul. Eu tive a curiosidade de ex
trair a grama forquilha, a mesma produzida nos pampas. 
Eu voltei impressionado r.:om a exposição do Sr. Gover
nador que me mostrou a potencialidade do Amazonas, 
das suas terras ribeirinhas, da grandeza e da prosperida
de que pode con~truir. 

O SR. FÃBIO LUCENA- V. Ex~ tomou banho nas 
águas do rio Negro? 

O Sr. Lomanto Jünior- Tomei banho nas águas do 
rio Negro. 

O SR. FABIO LUCENA - Então, estã purificado. 
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O Sr. Lomanto Júnior- Sr. Senador, se Caymrni ti
vesse chegado a São Oabríel da Cachoeira, se ele chegas
se às margens do rio Negro e comtemplasse_ aquelas 
areias brancas que circundam aquele rio Negro que só é 
negro no volume das ãgaus, mas cujas ãguas são tão cla
ras quanto a mais clara das águas, Caymmi não cantaria, 
por certo, a minha lagoa do Abaeté, cantaria São Gra
biel da Cachoeira. Mas, para terminar, eu quero dizer a 
V. Ex~ que precisamos negociar de governo para-gover
no, mostrar a esses credores, sobretudo aos países vincu
lados a esse sistema banc.ári_o, que n6s precisamos de cin
co anos de ~arência. para que possamos realizar, nesses 
cinco anos, os nossos trabalhos internos, todos eles _qedi
cudos a oferecer mão-de-obra aos d~scmpregados ql!_c aí 
estão, e de mais quinze anos pai"a pagar a dívida em que 
nós somos explorados, dívida cm que nós fomos extor
quidos. porque -a dívida real é de 60 bilhões e a dívida 
que se apresenta tem mais quarenta bilhões de ser~iços e 
de juros. Esta é a dtJra reali@_d.c. Eu, se fosse Presidente 
da Repüblica, e falo agota_em meu nome pessoal, repito, 
e não como Líder, eu faria assim, eu-diria: temos cento e 
trinta milhões de bnu;iteiros, temos uma dívida social 
muito maior do que a dívida externa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla. Fazendo soar 
as campainhas.)- O tempo do nobre orado_r C:Stá termi
nado. 

O Sr. Lomanto Júnior- Eu terminarei o meu aparte 
Ex' Temos uma dívida social muito maior do que a dívi
da externa, e eu diriã. .ió Presidente Reagan: O Sr. sabia 
que já se morre de sede no B~asil'? Fome é já coisado 
passado. HojC já se morre de sede, e nós precisamOS da 
compreensão de quem aviltou os nossos produtos, de 
quem inflacionou os produtos de exportação, de quem, 
na hora na crise, nos colocou C6mo bode expiatórios e 
nos levou à desgraça e à miséria em que estamo~ viv~n
do. 

O SR. FÁBIO .LJJCENA --:-.. Depois deste aparte, 
nobrt: Senador, V. E.x~ m.e recorda_tnn poema de Manoel 
Bandeira~ a respeito de um personagem que bateu à por
ta do céu, pediu licença para lá entrai", e São_ Pedro res
pondeu: "pode entrar". V. S-~!_não prec~ap~dir licença. 

O Sr. Lomanto Júnior- Obrigado. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, fora eu Q Preside_nte, 
agiria de modo exatamcnte diverso do de V:. Ex~ Ao in-
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vês de procurar o Presidente Reagan, eu proibiria que se 
procurassem o Prestdente Reagan porque o l?restdente 
Reagan tem que ver é lá com o povo dos Estados Uni
dos. Os problemas do povo brasileiro sã-o da competên
cia c da alçada do Governo-do nosso País. E precisamen
te por causa, por motivo desta invasão alienígena às de
cisões e aos interes~~ do nosso País que nó~ estamos 
agora viveildo a sittiãção dessastrosa- que- prenuncia o 
caOS, nobre Senador, de conseqüêncía dramáticas, trági
cas-e--calamifosas para- a -n-ossa Nação. 

Sr.- Presidente, eu vou concluir, e peço a sua tolerân
cia; salientando que me recuso a coonestar o Fundo Mo
netário Internacional, votando esse decreto-lei famigera
do, esse decreto-lei fabricado a maõs irlvisíveiS, por 1.140 
banqueiros, e que foi primeiramente exibido a_o Fundo 
Monetário Internacional, antes de ser mostrado à Ban
cada do Punido Democrático Social. 

O Sr. Lõmanto Jônio-r- Isso é uma Irijusfiça. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não é injustiça, nobre Se
nador Lomanto Júnior. A Liderança do seu Partido, ou
tro dia, concordo_u quando eu afirmei que o Decreto-lei 
n~" 2.065 fÕi primeiro exibfdo ao FMI e someitte--clepois é 
que foi mostrado à Bancada de V. Ex~ 

Eu me -recuso, Sr. Presidente, porque pelo arrocho dos 
ar"rOchOs, num úàbalho feíto por técnicos paulistas da 
maior respoitsabilidade, e que se corit"êln no nY I 38 dare
vista Senhor, vemos que aQUeles que ganhãffi-entre r a 20 
salários mínimos, e a maioria do povo brasileiro ganha 
entre I a 20 salários mínimos, cujo teta, 20 salários IDJniM 

~~ mos, são Cr$ LI40.000,00, terão, de novembro de 83 a 
junho de 85, pelo Decreto-lei n<:> 2.065, 55,30% do seu sa
lário real reduzido. Mais da metade dos salárlos do povo 
brasileiro, do trabalhador, será reduzido, ao longo de 
dois anos, somente, Sr. Presidente; salário rCal, e não sa
_lário nominal, a espécie_ que se recebe: salário_ rea},_o que 
r_eglstra o poder de compra, o que r~gistra a capãCidade 
aquisitiva em face das elevações constantes do custo de 
vida. 

Esse de_creto-lei é monstruoso_,_ Sr. Presidente. Ele fere 
profundamente a Nação brasileira, porq!Je feJe o seu 
su-Stentáculo ínaior, os trabalhadores,-os que trabalham 

- no canipo, nos pampas, nos mares, nos lares,-riãS aJes;·os-
que trabalham dentro de casa, fora de casa, os @C tral;m~ 

lham em todos os setores da sociedade. Esses, Sr. Presi-
- dente, sã9 a· vitima maior desse a.tentado que hoje se per

petra co~~ra à· Nação braSileira. 
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Eu quero apelar à Bancada do PDS que não dé quoM 
ruiu para que esse decreto seja aprovado. Eu duvido, Sr. 
Presidente, que embora a questão tenha sido fechada, se 
um senador ou deputado federal do PDS deixar de com
parecer-ao Congreso para não votar o 2.065, eu duvido 
que a direção partidária tenha coragem de cassar o man
dato deste deputado ou desse senador. 

· Sr. Presidente, eu n"ão ·votaria jam:i:is nesse decretO, --
ainda que pelo prémio de um mandato perpétuo, do tipo 
imperial. Não, Sr. Presidente, eu não contribuirei, em hi
pótese alguma, para que as rendas já esmigalhadas-, para 
que as rendas já tão garroteadas por tributos que não se 
conseguem mui~ nem descrevé-los, em sua quantidade 
múnéricã e- em sua qualidade, sejam ainda mais sacrifica
das, o salário, que é o sumo dos sumos da vida e da alma 
da família brasileira seja aviltado da forma como que vai 
ser através da. aprovação desse hediondo decreto. 

Sr. Presidente, eu advirto it Nação, esse decreto vai de
sagfegaf. a família brasileil-a. Atente o Senado: esse de
cr'eto é um fator de desagregação da famOia brasil~ira, é 
pior do que o tóxico, pior do que a prostituição, pior do 
que o-vício, pior do que o crime, Sr. Presidente. Pic:ir do 
que o crime comum, esse decreto vai proporcionar a de
sugregação da tamília brasileira, a destruiç_ão-da unidade 
fundamental da Pátria, que é a família. 

Estas palavras estão sendo pronunciadas no dia 8 de 
novembro de 1983; daqui a dois anos. Sr. Pn::sidente, o 
Senado ve_rá quem está com a razão. Estes que hofe de
fendem a família brasileira ou esses ministros irresponsá
veis, Criminosos, porque agindo contra a lei, ferindo a 
lei, ferindo a soberania nacional e que, a serviço do Fun
do Monetário Internacional, repito, vão desagregar a 
família brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de 
V. Ex~ está esgotado. 

-0 SR. FÁBIO LUCENA-- Vou concluir, Sr. Presi
dente. 

Como o PTB fechÔu questão contra o trabalhador, 
traindo a memória de Getúlio Vargas, eu quero fazer um 
apelo ao eminente Senador Nelson Carneiro, para que S. 

_ Ex~,- dep-ois de 50 anos de relevantes. serviços prestados à 
Pãtria, nãt? __ s_e torne c)jmplice dessa traição ao trabalha
dor, porque se houve-Íempo em que o Senador Nelson 
CarneirO eril Õ Deputado do Divórcio, hoje, sem dúvida 
alguma, ele é o Senador da Liberdade. Era o que eu tinha 
a -dizer. (Muito bem!) 
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... sem. falar no efeito devasfãdor do_ expurgo do INPC, omitido nas negocmçOes. 

Faixa 
salarial D.L. 2.065 (salário nominal) Com expurgo INPC (salário real) 

em salários % 
mínimos aumento Nov./83 Jun./84 Nov./84 Jul./85 Nov./83 Jun./84 Nov./84 Jun./85 

100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 0.80 0.71 0.63 .. 
100.00 2..00' 2.\fO' 2Jl0 2.QQO 1.78 !.59 1.42 1.27 
100.00 3.00 3.00 .3.00 J..dcl .. 2.68 2..Í9 2.13 t.9o 
95.00 3.92'

0 
3.92 3.92 3.92 o 3.50 3.12 2.78 2.48 

92.00 4.84 4.75 4.66 4.5'( 4.32 3.78 3.30 2..89 
--

90.00 5J7 5.59 5.41 5.24 5.14 4.44 3.84 3.32 
88.57 6.69 6.43 ô.l7 '_\_ijj _o 5'96 5.11 4.38 -3.7s 
85.00 7.53 7..19 6.87 6.60 6.72 '5.72 4.88 4.18 
82.22 837 7.88 7.53 -~.J.f!i 7.47 6.27 5.34 4.55 

10 80.00 
0
--922 8.58 8.07 7.60 822 6.82 5.73 4.81 

II 78.18 '10.06 --- 9:17 -- 8.63 &.'li 8:97 7.38 6.12 5J4 
12 76.67 !0.91 10.05 9.27 8.62 . 9.73 s:oo' ·o 6.57 5.46 
13 75_38 11.75 10.75 9.91 9.22 10.48 8.55 7.03 5.83 ·--14 74.29 .12.59 011.44 10.47 9.63° Il:iJ 9.10 '7.43 6.11 
15 73.33 13.44 12.14 [1.04 10.09 11.98 9.66 -7.83 6.39 
16 71.87 14.24 12.81 11.64 10.65 12.70 10.19 8.26 6.74 
17 70.59 15.05 13.48 12.18 11.07 13.42 10.72 8.64 7.00 
18 69.44 15.85 14.20 12.77 11.60 14.14 11.29 9.06 7.34 
19 68.42 16.65 14.82 13.33 12.05 14.85 11.79 9.46 7.62 
20 67.50 .17.4.6- 15.45 13.84 13.51 15.57 12.29 9.82 7.92 
21 66.67 18.26 16.08 14.31 12.87 16.29 12.79 10.16 8.15 
22 65.91 19.07 16.71 14.88 13.38 17.0'1 13.30 10.56 8.47 
23 6522 19.87 17.42 15.42 13.81 17.7.2 13.86 llJ.94 8.74 
24 64.58 20.68 18.05 15.89 14.24 18.44 14.36 IL28 9.01 
25 64.00 -21.48 18.68 16.45 14.64 o 19.16 14.86 11.67 9.26 
26 63.46 22.29 19.32 16.93 15.ü7 19.88 15.37 12.01 9.54 
27 62.96 23.09 19.95 17.49 t5:48 20.59 I5.S7 12.41 9.79 
28 62.50 .. 23..89 iU.65 18.Ó2 15.87 21.31 !6.42 12.79 10.04 
29 62.07 24.70 21.28 18.51 16.29 22.03 16.93 13.13 10.31 
30 61.67 25.50 '2!.91 19.06 16.7() 22.75 17.43 13.52 10.57 
31 61.29 16.3L "'22.55. i9.54 17.13 23.46 17.94. 13.87 10.84 
32 60.94 Í7.Ii . 23.19 20.03 17.4§' 24:18 -18.44 14.21 11.07 
33C 60.6L 27.91 23.87 20.6J' i8.0J 24.90 18.99. 14.64 11.39 
34 60.29 28.72 24.51 21.12 18.36 25.62 19.50 14.98 11.62 
35 60.00 29.58 25.15 2!.61 !8:79 ;!6.33 20.00 1533 11.89 
36 59.72 30.33 025.-78 22..16 19'.2() o 27.05 2o.si 15.72 12.15 
37 59.46 3l.14 26.42 22.65 19.63 - 27.77 21.02 16.07 12.42 
38 59.21 ... '3T.94----n.T I 23.18 20.03 28.49 21.56 16.45 12.67 
39 58.97 32:14 ____ 27.7'4 -- 23.73 20.50 29.20 22.07 16.83 12.97 
40 58.75 33.55 1S..lll-- 24.22 20:87 29.92 22.58 . 17.18 13.20 

Í~â~P§J!Y'% lN PC estável de 64,2%- pOi:- semestre - índice de novembro - e 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo i 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como 
Líder do PMDB. 

O SR. HUMBERTD LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE Ã REVlSÀO DO 
ORADOR. SERA PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O Sr. Lomanto Júnior- Sr. Presidente, peço a pala
vra, nos termos do art. 16, item V, letra •·a". 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para expli
cação pessoal. Sem revisão do orador.)- sr: Presidente, 
Srs. Senadores: 

Surpreendeu-rUe, chocou-me-profundamente a maneiw 
ra delicada, a maneira atenciosa cOm·q-ue me difigí-ãO 

nobre Líder da Oposição, cujo fespeito, cuja sinlpatia 
não _diminuíram dev_idQ _à maneira uril tanto áSpera, um 
tanto agressiva, um tanto antiparlamentar com que S. 
Ex.• respondeu ao meu aparte. Nem sequer concedeu-me 
a honra de partici-Par do seu discurso, depois de que tive
ra enviado palavras ofensivas à minha pessoa, inclusive 
dizendo que eu era o senador que menos autoridade ti-
nha aqui.. --

O Sr. HumbertO Lucena - Autoridade politiCa". -

O-SR._ ~OMANTO JúNIOR- Só podia ser autori
dade J?~lí_tica. Não podia ser autoridade policial. Não 
podia Ser ~utra autoridade, 

Sr. Presidente, talvez seja eu o senador que tenha mais 
aut?ridad_e p~ra_ fal~r -~5)b~e o:_ assunto, p_orqu~, na hora 
prô~ria, Soube _dív~r~i_r, ê_ sou~l:le divergi_r não trai rido o 
GOVefno, soube d_iV~rg""lr não orga_níZandO grupOs de re-
sistência ão GOVêfilô. - - ·· 
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A SR~ Eunice Michiles (Forã do microfone)- Muito 
bem! 

O SR. LO MANTO JúNIOR- ... divergi da tribuna 
do Senado falando, durante duas horas, sobre problemas 
que se circunscreviam à fronteira do meu Estado, onde 
realmente a democracia não se praticava e, desgraçadaw 
mente, ainda contínua não se praticando, 

Quando aceitei o convite do Líder Aloysio Chaves, a 
S. Ex~ fiz certas ponderaçõ~ e opus certas resistências, 
resistências que até me levaram a um dramático apelo: 
~'deixewme na Comissão, deix_ewme presidindo a Comisw 
são dos M\Jnicípios, que foi um modesto trabalho, uma 
modesta conlribuix_ã_o que.tro1,1~e para es_ta Casa, Não te
nho condições d~ ser V ice-Líder do Governo, porque>, na 
hora própria, na hora amarga, na hora difícil da minha 
vida, me senti naqUela situação a mais desgraçada que 
um político pode sentir - do amigo abandonado, do 
amigo. olvidado._ do a~fg9- esguecido." ~ntretanto, o Se
nador Aloysio Ch.av~s não me permitiu recusasse a indi
cação e, _entre muitos arguiJ1emos,_ me trouxe um que-·me 
cOnvenceu, qUe realmente _tocou-me prof~ndamente, 
Por~ue era de rêpercus~ªo altamente_ política no meu Es
tado.- todqs iriam ser r~conduzidos. A minha não re
conduç~o dada aos meus inimigos no Estado a alegria 
ou melhor, até a certeza de uma manchete de que eu não 
fora reconduzido porque não merecia mais a confiança 
do Governo. 

Aceitei, e quando aceito missões, Sr. Presidente, as 
cumpro, custe o que custar. A mim não interessa a popu
laridade fácil, porque conquistei a minha popularidade 
na dureza da praça públic~. 

A Srf Eunice Mlchiles - Mui to bem! 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Não conheço, Sr. 
Presidente, o sabor de uma nomeação. Eu nunca fui nO
miado, sequer presidente de uma tilarmônica. Sempre 
dispUtei o voto, desde vereador da minha cidade até che
gar ao mais alto comando do meu Estado, com apenas 
37 anos de idade, e à mais alta Casa, ao mais Alto Poder 
Legis!Utivo do Pais. 

Sr. Presidente, tenho autoridade para defender esse 
decreto e defender o Governo. 
· "Decidi aceitar--a Vice-tiderança, com uma cisão que 

mantenho na Bahia, até hoje. Sou um renegado na políti-
- cil baiana, !Ttas mantenho a nlirlha coerência: Os meuS 

arriigos Continuam a sofrer aS mais atrozes perSeguições. 
São as suas terras invadidas, são âesapropriações indevi
das e irrierecidãs;-tendo apenas aspectos pOiíticos de per
se!gUiçãO. Na ãrea (Cderaf, aceitei ·ser Vice-Lídd~ d~- Ga
_ve:rno,_))ivirjo também. Sou daqueles que d-efendem a 
eleição -direta em todos os níveis. Se, porventura, aqui, 
nesta Casa, for apresentado um projeto neste sentido, te
rei a hombridade precisa de deixar a Vice-Liderança. 
Não trairei _o Governo, como muitos dos meus correli
gióOários ~baianos o fizeram, corno o meu algoz-ffiaior ~ . 
feZ. que conii=ibuiu com uma votação expressiva para 
trair o Governo, porque os que fizeram parte do Grupo 
PartiCipaÇão não ·traíram o Governo. Eles o fizúam 
abertamente, o fizeram corajosamente, como o Senador 
Martins Filho (muito bem!) e como outros deputados. 
No .entanto, p_or debaixo do pano o fez_ meu algoz, na 
Bahia, contribUindo _com mais de 50 votos - é o que se 
diz-, traindo_ o Governo. Enquanto abraçava o Minis
tro Leitão de Abreu, apunhalava pelas costas o Presiden
te FigUeiredo, Isto Lpmanto Júnior não faz, 

Fui procurado pelo meu -filho que é deputado federal, 
e que fora convidado para participar i:la chapa chamada 
Participação. Disse-lhe não. Não faço parte atê agora de 
chapa nenhuma. Manter-me-ei na mesma posição de 
apoio a'? Governo. Se for _COnvocado para_ o Diretório, 
dele ac_eitarei f~er parte,_C ~pero ser con.,.._ocado. Ao ar
gume·n·t~-_d_"?._me_u fJ.Iho, lhe r~pofld_i: nunca fiquei em 
ciiTii do mUro, nunca ~fiqtiei busca-ndo posições fáceis_-
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Desenvolvimento do Projeto 

O uso dos programas--básicÕs STAIRS e ATMS 
utilizados a anos pelo PRODASEN permitiu o rápi
do desenvolvimento e implantação do Banco de Da
dos. 

As fases que definem o desenvolvimento e im
plantação do Banco de Dados são as seguíntes: 

1' Fase- Definição da estrufura básica dos do~ 
cumentos a serem incluídos no Banco de Dados. 

2~ fase- DefiniçãO do VaCcibulário de termos a 
ser usado na indexação dos dOcumentos. 

3' fase- Preparação dos documentos para digi
tação dos mesmos através do ATMS. 

4• fase- Inclusão dos documentos através do 
Sistema ATMS 

5' fase- Indexação dos documentos através do 
uso Vocabulário desenvolvido na fãse 2. 

6' fase - Digitação da indexação. 
7• fase- Geração do Banco de Dados ••poLon 

através do A TMS. 
- Nas diversas faseS- acima; estão envolvidos 

além do PRODASKN;-05 seguinteS Órgãos:
- Centro Grãfico ao Senado- Federal 
- Subsecretaria de Análise do Sen8do Federal 
-Subsecretaria de Coinissões dÕ Senâdo Fedefal 
- Subscretaria de TaqUigiaría ao· S'en-adO Fedé-

Vocabulário piloto para catalogação dos assun
tos dos documentos da c:omissão especial Brasii
Polônia. 

Acordo 
Açúcar (usar precedido -do termo Exportação) 
Acusação 
Agricultura 
Balança comercial, (Relação entre Importação e 

Exportação) 
Balanço de pagamentos 
Banco estrangeiro 
Banco brasileiro no exterior 
Base antãrtica 
Bauxita (usar precedido dO termo Exportação) 
Cacau (usar precedido do termo Exportação) 
Café (usar precedido do termo Exportação) 
Carta do Governo brãsileiro (use correSpondên-

cia internacio-nal) 
Carta do Governo· Polonês ( usé corre"spondénda 

internacional) · · · · · · 
Carta proPosta (use correspondência iltternaciO: 

nal) 
Carvão mineral (Usar precedido do termo Impor-

tação) 

to) 

Clearing (use sistema clearing) 
Cobrança 
Correspondência inteinacional 
Corrupção · 
Crédito financeiro 
Crédito comercial 
Data (usar em substituíção à mencionada no tex-

Declaração (use mani(estação) 
Defesa 
Dívida externa brasileira 

Dívida Externa Polonesa (usar, quando neces
sário, seguido das -expreSSões: Co&rança, pagamen
to, Posição Brasileira, Posição Internacional, Rene
gociação) 

Entrevista -(use Manífestação) 
Envolvimento de autoridade 
Enxofre (usar precedido do termo Exportação) 
Exportação -
Ferro (usar precedido do termo Exportação) 

Frango (usar precedido do termo Exportação) 
Guindaste (usar precedido do termo Importação) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . 

Importação 
Indústria Nacional 

I rltermediação 
lnadimplência 
Juros (usar em substituição às Taxas Citadas) 
Madeira (usar precedido do termo Exportação) 
Manifestação 
Maxidesvalorização 
Milho (usar precedido do termo Exportação) 
Minério de Ferro (use Ferro) 
Missão Comercial 
Missão de Credores (use Reunião de Credores) 
Missão Eduard_o de Carvalho (use Missão Co-

mercial) 
Missão Especial (use Missão Comercial) 
Missão Externa (use Missão Comercial) 
Missão Viacava (use Missão Comercial) 
Navio (usar precedido do termo Importação) 
Negpcios (use Transaç~o Çomercial) 
Nota Promissória (use Promissória) 
Operaç~o Especíal (negoCiações réaiiZadas pelo 

BraSil, objetivando transacio_nar as Promíssór_ías 
Polonesas) . , 

Operação Mascate (use Operação Especial) 
Pagamento 
Paralisação çie Comércio 
Petróleo (usar precedido do termo Importação) 
Poloneta (use Promissória) 
Posição Brasileira 
Posição Internacional 
Prazo (usar em substituição ao -mendonádo no 

_ _texto) 
P-romissória 
Protocolo Secreto 
Quantidade (usar em substituiçãO às unidades de 

produtos e medidas) 
Reescalonamento (use Renegocj_?cão) 
Renegociaçãq __ _ _ 

_ Reunião de Chicago (use RCUnfãÕ de Credores) 
Reuníã<? _de Paris (use R~t!niãci áe Credores) 
Rfmnião de Varsôvia (use Reunião de Credores) 
Reunião de Vie~a (use Reunião de C[-eâores) 
R.e.União- de Credores 

_sis_Lçma Clearing 
Soja (usar precedido do termo Exportação) 
~ubsídio 

Textil (usar precedido do termo Exportação) 
Transaçào Çornercial 
Turbina-(usar pr6cedido do termo Importação) 
Yator (usar em substituição ao mencionado no 

t.exto) 

Recuperação de D~cumentos 

A recuperação do acervo implantado no compu
- tador se faz por meio de palavras-chaves. A princi

pal facilidade proporcionada pelo computador no 
- tratamc~:nto dessas inforinações está nO fato de que 

somente documentos específicos tratando sobre de
-- terminado assunto podem ser recuperados, permi

tindo a_ssim mais ráPida análise de todo o acervo. 
Em síntese, o que o sistema permite através do 

computador é a reuõião da capacídade de trabalho 
de várias pessOas na recuPeração de documentos 
que tratam sobre um assunto específico. 

O uso de terminais de computãdor parii utili
zaçao do sistema bem como vocabulário de termos 

~ usaaos- na irldeXaÇão são quase que imprescindíveis 
para a utilização do sistema. 

Conclusão 

O presente trabalho é um protótipo e portanto 
sujeito às inúmeras falhas que q-ualquer trabalho 
pioneiro pode sofrer. 
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Acreditamos contudo que a experiência com este 
Sistema permitirá vencer mais uma importante fase 
no objetivo de implantar melhores meios para o de~ 
senvolvimento dos trabalhos do Poder Legislativo. 

Creio, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional dá, 
realmente, um passo histórico no ava]lÇO da Informática. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevír Leal- Eunice Michiles- Raimundo Parente 

- Claudionor Roriz- Galv~o Modesto- João Caste
lo- Marcondes Gadelha- MarCo Maciel- Guilher
me Palmeira- JoãO Lúcio - Albano Franco- José 
lgnácio Ferreira- Amaral Peixoto- Roberto Saturni
no - Murilo Badaró - Alfredo Campos --Amaral 
Furlan- Fernando Henrique Cardoso- Benedito Fer
reira- Derval de Paiva- Benedito Canelas- Roberto 
Campos- José Fragelli- Saldanha Derzi- Enêas Fa
ria - Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Vot!lção, em turno únicO, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ I, de 1981 (n"' 865/79, na Casa de ori
gem), que assegura matrícula nas escolas de qual
quer nível, aos servidores que especifica, tendo 

PARECERES, sob n"'s 286, de 1981, 474 e 475, 
de 1982, das ComissõeS: 

-de Educação e Cultura- Jl' pronunciamento: 
favorável ao Projeto, com Emenda n"' 1-CEC que 
apresenta; 29 pronunciamento: favorável à Emenda 
n"' 2, de Plenário; e 

-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto 
e contrário às Emendas n'i's I, da Comissão de Edu
CaÇão e Cultura, e 2, de Plenário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Se-nadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente peço verificaçào 
de votação. 

O SR. PRESIDfNTE (Moacyr Dalla)- É regimen
tal o pedido de V. E:tt• Vai-se proceder à verificação soli
citada. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota o 
Sr- Uder do PDS? 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA) - Não. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dal\a)- Como vo~a 
o Sr. Líder do PMDB'! · 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal\a)- Como vota 
o Sr. Líder do PDT? 

O Sr. Roberto Saturnino (PDT- RJ)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE ( Moacyr Dalla) - Não se en
contra presente o Sr. Líder do PTB. (Pausa.) 

Os Srs.. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO.) 
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Alfredo CampOs - Fábio Lucena- Gastão Mülfer 

--Hélio Gueiros- Henrique Santillo- Humberto Lu
cena- Itamar Franco --João Calmon- José Fragelli 
- Roberto Saturnino. 



5234 Quarta-feiri 9 

VOTAM "NÃO"~ OS SRS. SENADORES:-
Almir Pinto- Amaral Peixoto- Eunice Michiles

Gaivão Modesto- .João Castelo- João Lúcio- Ju
tahy Magalhães- Loroanto Júnior-::- Luiz Çttvalcante 
- Martins Filho- Milton Cabral- Raimundo Paren
te. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- V .ai ser feita 
a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM lO Senadores e NÃO 12. 
Não houve abstenções. 
Total: 22. 
Não houve quorum. 
Nos termos regíril:Ciifãis, vou susPeildefa-SCSsão por 

dez minutos e acíonar as campainhas para a chamada 
dos Srs. Senadores ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- _Está suspen
sa a sessão. 

{Su:oprmsa às 16 horas e 18 minutos, ã Ú!ssãO"é feii
herta à.ç 16 hora.~ e 28 mif!uto.i.) 

O SR~ PRESID~TE (Moacyr Dalla) ~ Estâ re;ab.!!r
ta a sessão. 

Solicito aOs Srs. se-nadores que ocupem seus lugares. 
(Pausa:.) . 

Os_"Srs, Senadores. já podeffi votar, (Pc3.usa . .) 

(Procede-se à votâràõ. -; 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: ~ 

Alfredo Campo-s_: Derval de Paiva- :f"néas.Faria :-~
Fábio Lucena- GastãO MUller- Heo'r\que Santillo
Humberto Lucena- José Frag;elli- M:a_rc~Jo Miranda 
- Roberto Saturnino. · 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Almir P.into- Aloysio Chaves- Amaral P~ixoto ___, 
Ca-rlos- Alberto-~ Eunice-Mich~!-es---Gabriei-Hermes
Ga:lvão Modesto ----:-:- Guilherme Palmeira - Jpão C:il!M 
mon- João _Ludo --Jpsé Sarney- Ju~ahy Magalhães 
..,... Lenoir Vargas- Lo manto Junior- Luiz_Cavaleante 
- Martins Filho- Milton Cabral- Octavio ·Cardoso 
- Raimundo Parente. 

. ABSTEM-SE DE VOTAR A SRA. SENADORA: 

!ris Célia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai se-r feita 
a apur~çào. (Pausa.) · 

Votaram SIM 10 Senadprcs e NÃO 19. 
Houve I abstenção, 
Não houve quorum. 
Em conseqüencia as materiaS em fase de votação, Pro

jetas de Lei da camara n9s-r31/81 e 103/82:; projetas de 
Lei do Senado n9s T20J81--Cõmplementar, 103/81; e 
280/80, ficam com a votação 'adiada para a próxima Ses
são ordinãria. 

PassaMse ao item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto_ de ~ei do 
Senado n9 337, de 1981, de autoria da ComiSsão Es
pecial do Júri Popular, que altera dispositivos ·do 
Código de Processo Penal, .tendo · . 

PARECER, sob. n9 741, de 1983, d~ Comissão __ 
, -de Constituição e JustiçA., r8vorá"el, nps termos 

de substitutivo que oferece. · 

A ~-atér:ia c_on~tou da Or4c;!T1 do Oia·do.dia,_· 3j d!!o_u
. 1ubio çlo corrente ano, tendo _a. dis.cussão ad_i~_da_ para a 

presente sessãO, nos termos do requerimc~to 8.f7, de.ou-
lOr,ia do nobre Senador· José Ignácio F~;n.eira. · 

Em dis.cüssão. (Pausa..) · · · 
NãO. havendo quem peça a palavra, encerro·. a. dis'cuS.: 

são. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) 

Sobre a mesa, requerimento que s_erá lido pelo Sr. I~

Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 830, DE 1983 

Requeiro, nos termos do art. 350, combinado com a 
a11ena .. c'\ do art. 310, do Regimento Interno, adiamenM 
to da votação do Projeto de Lei do Senado n~ 337, de 
1981, a fim de sei feita na sessão de 16 do corrente. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 1983.- Humberto 
Lucena. 

O SR, __ PRESIDENTE (Moac)tr Dalla)-:- Não hà.veri
do quorum, a votação da matéria fica sob restada até que 
o requerimento possa ser votado. 

Concedi? a palavra ao nobre Senador Gaivão Modes· 
to. 

O SR. GAL VÃO MODESTO (PDS- RO. Pronun
cia a· seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

"PREVENIR PARA NÃO REMEDIAR" 

Há be~ pouco, foi descoherto n~ Esta,d_o de Rorldô
- nia, precisamente no município de Jaru, um garimpo jo

casamente denominado de "Serra sem Calça", numa r·eM 
ferênçii bem-,humorada ao garimpo Serra Pelada. 

O_ _fato merect;:u desta,que no País, mercê_ da pronta e 
global divulgl!_ção. 

A área Cm que- "Serra sem Calça" eStâ Iocãiizada é 
acobertada por Alvará de Pesquisa, d.efe_rido à Minera
dera Atinembé, do grupo Brascan, de interesse multinaM 
cional. O curioSo- ê·que o Alvará da Atine"ri:lbé, por ocaM 

, síão_ da descober~a do garimpo, j?~.h~vía caduc?d~. Em. 
razão da descoberta--do ouro, s_ó. aSsim ~e-e-xplica a rapi
dez da providência, o grupo Brascan ímediatamente soli
citou-e-obtey_e-a -reno-vaçào--Ç!o-Aht{lr~ -de-~~quiS;,M-a .que 
m~ refífij e pre-tende solicitar _a retirada dos garimpeiros 
rcsponsávies pela efetiva descoberta de Our_o em "Serra 

___ sem Calça". 

Sr. Preiiderite,' ê da tradíção hrasilelra- des·de aS ex
pedições dos nobres e valorosos Bandeirantes, nas épic~s 
"Entradas e Bandeiras", que quem aflora·à terra o ouro 
existente neste País é o explorador manual, o Garimpei-

-ro. 
Lamentavelmente o garimpeiro não tem sido o princi

pal beneficiáriO das riquezas que descobre neste País. 
A vocação mineralógica de Rondônia é conhecida des· 

de as andanças heróícas, desbravadoras e patrióticas de 
Cândido da Silva Rondon. 

As suce.~sivas explorações pe-rquiritõrias ·mapearam os 
minerais da região e destacaram a_ cassiterita e o ouro 
coino riquezas abundantes e determinantes de ,sua vo
cação fl!-ineralógíca. 

Os direitos minerajs do Estado fQ_ram entregL~cesa pou
cos grupos que representam os interesses de mais de 100 
mineradoras, que reqttereram eTeceberam_cêrca de 1.500 
alvarás de pesquisas, que cobrem, praticamente, todo o 
Estado. 

Equivale a dizer que onde o garimpeiro descobrir um 
metal precioso, existirá cpm- certeza, alguém com direito 
-a questionar o seu trabalho e a reivindicar a sua expul-
são. --- --

0 mais grave, no entanto, é que do total do~ rletento
res da_totãiidade do~A.Ivã:râs- de Pesquisas'ind-icados, no 
máximo ~rês estão ·exploranç3o O_ subsolo e predando o 
solo rondoniense. · . 

É válido afirmar, portanto,- que o subsolo de Rondô
nia está destinado. à reservas de valor e à espeCulação. 
Nãç. faZ seÍ1ti9o que isto .ocOrra num Pais c_om graves 
problemas econômicoMfinancelros;- de grav~s e inaudhas · 
repercuss.ões sociais. 
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Faz concluir, ainda, _que nào se estabeleceu e nem se 
observou uma polít\ca adequada aos interes~es do Esta
do e do País_._ na dlstrihuição de referidos alvarâs. 

Üs-ai~U;-ás foram requeridos -e distribuídos Sem a ob
scr_vância do todo, sem uma visão global do processo. 

O Deputado Francisco Erse, no dia __ !<? de_ novembro 
último, da tribuna da Câmara, muito bem colocou o 
problema da exploração mineral de Rondônia, a questão 
da garimpagem manual e a incompatibilidade, para o 
Est:ido, do ponto de vista econômic;o, da atua\ transfe
rência de_ matéria-prima mineral de Rondônia, para ou
tras unidades da federação e alhures. O seu trabalho re· _ 
flete a importância, a seriedade e a gravídade da questão 
mineral de"-Rondónia e merece a n-ossa iritegr8.1 concorM 
dância. 

Localizarei meu pronunciamento, doravante, no 
problema da garimpagem do Rio Madeira e, notada
mente, na indefinida e desorganizada situação do garim
po de "Serra sem Calça". 

~Sr. Presidente, a inspeção levada a efeito por técníco 
da área de Medicina e segUrança do Trab~lho, do Minis
tériO-do Trabalho, nas cond.ições operativas da _explo
raçãO dô Ouro no- RIO Madeira apresentou resultados es-
tarrecedores. 

A E:ã"rirrlpagem naquele --rio está serido -feita s~ri:l as 
riifi1irnas-c_ondiçõ~ de segui"anca,'pelas precárias e defiM 
denteS condições dos equipamentos utilizados, numa 
cristalina evidênciá da sobrevalia do trabalho _humano. 

Balsas· imprOvisadaS ê iriâdequadas. Escafandros ob7 
soletos. Equipainentos sem assistência- ou reVisão -pefiêi..: 
dica. Estes são os principais instrumentos de trabalho do 
garimpo do Madeira. · 

NãO se~teni idéia de quantas vidas pereceram no rio 
Madeíra, na procura íncessante do nobre metaL 

Os garimpeíros do rio Madeíra sãci presas fáceiS da 
tn'álária e da leshimanioSe. · 

Aquela, talvez, tenha sido a primeira inspei;ão do tra
balho feita no garimpo do Madeira, nã-o pela disposição 
da Delegacia de Trabalho de Rondônia, cujo dirigente, 
há muito, reclama maiores condições e recUrsOs para 
bem exerCer suas funções; 

É que aquele ót'gão, com os recursos têcnicos, admi
nistrãtlvos e finànêeífos que diSpõe, mal atende necessi
dades da Capitai, ficarido o restante do EStadO e atividilM 
des peculiares como a garimpagem, sujeitas à fiscali
zações rápidas e episódicas. A propósito, convém frisar~ -
que o problema já foi levado ao conhecimento da pasta 
do trabalho, pela bancada federal de Rondônia .. 

O qUe importa realçar. no entanto, ê que a precarieda
de das condições, a insegumnça e a insalubridade do tra
balho da garimpagem do Madeira é imc_ompatível com o 
volume de riquezas que está sendo extraldo do leitQ da~ 
Quele rio. 

Urge integrar a ação de organismos federais e esta
duais,ç_om os seguintes objetivos: 

a) Cadastramento permanente dos garimpeiros do 
rio; 

b) Viabilízar a substituição de equipamentos obsole
tos, inadequados e improvisados; 

c) Controle efetivo da_saída d'o mineral, impedindo
. se, rio mais que puder, a ação de intermediários<; de con

traOandístas; 
d) Assistência médica permanente dos garimpeiros; 
e) Ab<lstecimento de gênems. alimentícios, a preçoS 

razoáveiS; 
h Segurança, il_o_ sentido polici~l; 
g) fiscalização das relações do trabalho no garimpo; 
h) Controle do processo de compra e venda do mine_-
~ e . 

i) Controle de e_ndemias. nas localidades de explo
~açào do mi~eral. · 
· Esias Sã'o ãs providências mfnimas que, sem dúvida, 
propi~iarào as condições necessárias e suficieriteS para a 
eXploração, em-seguranç-a; do ·garimpo do Rio M;,tdeii-a;' 
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para a assistência efetiva aos" gãrimr)eíros; ao tempo em 
que, ao minimizar a evasão de divisas (em espécie ou erii 
matéria-prima), pos-sibl!iturãO urria maior aloctiçào de 
recurs-os para o Estado e o País, na forma de tributos c, 
indiretamente, de circulação de riquezas. 

O Sr. Almir Pinto - Permite V .Ex' um aparte? 

O SR. GAL VÃO MODESTO - Pois não. 

O Sr. Almir Pinto- Na verdade, o Rio Madeira é co
nhecido como o Rio DouradQ,_ pela sua riqueza, pelo 
ouro que ocorre no seu leito. Eu perguntaria se V.Ex~ 
tem algum dado de quanto tem sido tirado de ouro, men
sal ou anualmente, atrãs dessa garimpagem do Rio Ma
deira? V.Ex~ tem algum dado sobre o volume? 

O SR. GAL VÃO MODESTO - Segundo as últimas -
informações obtidas, cheg~ a cerca de SOO quilos, duran
te o ano, de ouro. 

O Sr. Almir Pinto- Muito obrigado. 

O SR. GALVÃO MODESTO - Continuando, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Falava, no início do meu pionunciamento, do confii
to, já configurado, entre _os g-arimfieí"rõSde "Serra- Sem 
Calça" e a subsidiáría do Grupo "BRASCAN- a Mine
radora Atinembé, na medida em qtic esta está se movi
mentando para a retirada daqueles. 

Falava, ainda, na indefinidã-e óesorganizada situação 
do garimpo de "Serra Sem CalÇa", conhecido a nível na
cional. 

Pois bem! Hâ cerca de um mês, seciúldando o Prefeito 
do Município de Jaru, o Sr. Leomar José.Baratclla,-esti
vemos, nós_da Bancada Federal de Rondônia, em visita 
ao Ministério das Minas e Energia e ao Departamento 
Nacional de Produção Mineral, pugnando por uma ação 
imediata, efetiva e eficaz parã a Organização do GarimPO 
de "Serra Sem Calça", objetivando a segurança dos ga
rimpeiros e que o município pudesse beneficiar-se-dá.rJ-
queza recem aflorada. 

Ao mesmo tempo, o Sr. Prefeito de Jaru, com as mes
mas finalidades, entendia-se com as autoridades esta
duais. 

Decorido este tempo, qual a real situação do Garimpo 
de "Serra Sem Calças"? Indefinida e desorganizada, 
como dantes. 

Os entendimentos havidos propiciaram, apenas, a visi
ta ao garimpo, de técnicos da Co'rripanhia de Mineração 
de Rondônia, que examinaram o local e só. 

Há notíCias, veiculadas no Jornal do Brasil do dia 31-
10-83, que o Governo estadual teria solicitaCo_à_B_RAS
CAN, uma área de 1.000 hectares, para a delimitação do 
garimpo manual e que esta não teria Concõrdado com a 
proposta. 

Muito bem! A realidade é uma só. O garimpo de "Ser
ra Sem Calças" estã desorganizado, à mercê da violência 
e da açào de especuladores de toda a sorte e o Municipío 
de Jaru, que tem recebido o influxo e as mazelas do ga
rimpo, pouco tem sido beneficiíãao, ein raZãO dã nego
ciação desordenada do ouro, muito embora tenha me
lhorado as condições de acesso ao local, com a cons
trução de ponte, bueiro e a recuperação da estrada. 

O ouro está seildo negociado clandestinamente e, com 
certeza contrabandeado para outros pontos do País, ou 
até para o exterior. 

A violência e o banditismo imperam no local, com a 
morte de garimpeiros e a invasão de "POntos de explO
ra", uma, ·peJo menos, estimulada por uma autoridade 
policiaL 

A presença policíal não é permanente. 
Em resumo, o garimpo não está organizado, os garim

peiros sem segUrança e desassistidos. A Receita munici
pal, já raquítica, não se beneficia de uma riqueza que, 

sem dúvída, viria propiciar ao Prefeito Barate\la_!_maio
rcs re<:ursos pura atender as necessidades de seu Municí-
pio. 

E já se vai um mês que nos entendemos com as a_'!-ltori
dadcs compitentes a respeito. E um mês é tempo mais do 
que suficiente p<lra a organização de um garimpo flores-
cente. 

Prefiro não pensar que interesses subalternos à segu
rança e à organiZação do trabalho de, pelo menos, 4.000 
brusileiros, esteja_!'11 inibindo ou coibindo a adoÇão das 
providências que se fazem indispesáveis ao Garimpo de 
··serra Sem Calça". 

O Sr. Gast_ão Müller- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. GAL VÃO MODESTO- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Gastão Mülle_r - O discurso de V. Ex~ poderia 
sct lido como se fosse de um Senador de Mato Grosso, 
porque os problemas são os mesmos. A mesma firma 
multinacional que atua em Rondônia, e istá criando 
problemas para os garimpeiros da- serra Sem Calça, é a 
mesma que atua em Mato Grosso. E nós, como Senado
res e-eomo Deputados, :mtigamente, defendemos os ga
rimpeiros contra a ação dessas firmas multinaciOnais, 
através das subsidi_árias._ Mas eu queria aprender com V. 
Ex• queria que V. Ex• nos ensinasse. Quando ~. Ex• in
siste na palavra "organização" do garimpo, gostaria que 
nos explicasse, para sabermos o que V,. Ex• quer dizer 
cOm .. organização" do garimpo. Ê a estatização do ga
rimpo? E pior a eme!Jda qy._e o §Oneto. 

O SR. GAL VÃO MODESTO - Não. 

O Sr. Gastão Mü1ler - Organização do garimpo, o -
que quer dizer? 

O SR. GAL VÃO MOD~STO- Organização em ter
mos de tranqUilidade do trabalho, para que haja rentabi
lidade para quem está explorando, a nível dos garimpei
ros e também para que os municípios, nas localidades 
onde eles estejam situados, seja beneficiados. 

O Sr. Gastão Müller- Certo. Quer dizer, a segurança 
do garimpeiro, a presença da politica, da saúde púólicã, 
dilescola; da CÜBAL, enfim, daqueles órgãos do Gover
no Federal e do Governo Estadual, que poderia manter a 
segurança do garimpeiro, rio sentido global ~_a palavra. 

O SR. GAL VÃO MODESTO - Exatamente. 

O Sr. Gastão Müller- Agora entendi. Outra coisa: V, 
Ex• fala muito bem, cjuando reivindica para o município, 
uma parte desta verba da vend<~ do ouro. Infelizmente, 
pela atuallegislação; isto não é possfvef. Nâo sei se na- re
form<~ tributáiia que vai ser votad~ agora, já se pensou 
no assunto. Quem poderia nos informar mas não está 
presente no Plenário ago.ra, seria O Senador Passos Pôr
to, porque há muitos allàs,- já Se chegou a Uma idade 
em que se começa a falar "no meu tempo"-, quando 
deputado Federal, em uma das primeiras legislaturas, 
tive oportunidade_ de apartear o hoje Presideilte do 
PMDB, Ulyss~ Guim<~rães, dizendo da desigualdade e 
da injustiç<l que se pratica com o município, em relação 
ao recebimento das verbas dos produtos minerais do mu
nicípio. E isso traz, conseqilentemente, a evasão, porque 
se o prefeito, a prefeitura, o município tivesse uma parti
cipação Concreta e bastante substancial no lucro da ven
da do ouro, o próprio município teria a sua equipe de ·ns~ 
cais para cobrar os impostos. 

O SR. GAL VÃO MODESTO- E:<atamente. 

O Sr. Gastão Müller- Mas, como at1,1.almente, Í! o mi
- riirnum minimorum, as prefeituras não têm condição ne

nhÚma de nem- pagar os fiscais par'a fiscalizar a saída do 
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ouro e, portanto, a evasão é en~mne. Por exemplo: nessa 
figura que v. Ex' diz, da orgãniz::lção, Uma das coísas 
mais prementes, seria uma agência da Caixa EcOnôrriici, 
que seria o comprador do ouro, evitando o contrab<Jndo 
que. pelo menos em grande part_c, é feito, porque não há 
um comprador ofiCial do- ouro,- que seria, nesse caso, a 
Caixa Econõmica, ou alguém por ela credenciado. Mui
to obrigado a V. Ex•, solidário com V. Ex•, com o povo e 
com os garimpeiros de Rondõnia, por essa situação que 
está se repetindo-nesse EstadO, como já vem acontecen~o 
em Mato Grosso. Há poucos dias falei do caso ·dos 
Amés, no município de Xavantina, que é a mesma figura 
daí: depois que o garimpeiro acha o ouro ou o diamante. 
aparece a multinaCional -dizendo que tem o documento 
di pcsquís<i- e-lavra. Mas quein -fez a peS-qu-isa foi o ga
rimpeiro, no seu sistema mais rudimentar e, depois, vêm 
eles Com- um docUmento, para tiafr o garimpeiro_ e 
tornar-se monopólio da eX.tração do ouro. Muito obriga
do a V. Ex.~ 

O SR. GAL VÃO MODESTO- Obrigado, Senador. 

O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GAL VÃO MODESTO- Pois não. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador, queria apenas 
adit~u às ~xplicações que V. -84• já deu ao emiilente Sena
dor Gastão Müller, quanto ao que seria a organização 
do garimpo, o fato de que poderia implicar na organi
zação do garimpo ou de uma forma da organização de 
garimpo, a organização dos garimpeiros em associações 
ou coopertivas. Outro aspecto seria também o de se asse
gurar ao garimpeiro preços mínimos compatíveis Com o 
próprio mercado do ouro no Brasil, porque de outra for
ma,·o que se está constituindo em lugar comum no Bra
sil, hoje, é se pra_ticarem violências contra garimpeiros. 
As multinacionais estão se acostumando a um tipo de 
atuação- interessante no Brasii: o garimPeiro descobre o 
ouro, descobre o minério, começa a explorar e, de repen
te, aparece uma multinacional se dizendo detentora de 
alvará -de pesquisa ou de lavra. Isso ocorreu e está ocor
rendo; inclusive se não fora a intervenção do Presidente 
Figueiredo, estaria ocorrendo inclusive lá em Serra Pela
da, onde se sabe que o ouro está exatamente no local que 
esfá- sendo hoje trabalhado pelos garimpeiros. E, agora, 
começa a ocorrer também em Rondônia, está ocorrendo 
em Mato Grosso, conforme inuito bem referiu o Sena
dor Gastão MUller. E ísSo ê lamentável, porque nós te~ 
mos no Brasil um contingente muito grande de garimpei
ros. Lá em. Serra_ Pelada nós temos hoje cerca de 80 mil 
garimpeiros, nós _temos em todo o Estado de Rondônia 
hoje cerca de pelo menos 20 mil garimpeiros, explorando 
O!JFO em todo o Estado de Rondônia._E, neste momento, 
o que ve_rificamos no Estado de Rondônia, e está sendo 
aqui denunciado pelo Senador Gaivão Modesto, ê que as 
autoridades,_ não só a própria Polícia Federal como as 
autoridades fazendáriãs-e o p-ióprio Governo, estão pra
ticando violências c_ontra os garimpeiros, sendo a princi
pal delas a expulsão dos garimpeiros das frentes de tra
balho que eles próprios descobrem. Era esta a contri
buição que eu queria oferec_er ao discurso de V. Ex•, e 
quero agradecer pelo aparte que me concedeu. 

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• mais um apar
te? (Assentimento do orador.) - Exatamente para 
aplaudir, porque o SeJ'Jador Odacir Soares falou exata
mente o que está acontecendo em Mato Gro~so. 

O SR. GAL VÃO MODESTO - Só lembrando, Se
nador Gastão Müller, o seguinte: No infcio, nós cítamos 
que o alvará de pesquisa da Mineradora Atinembéjá es~ 
tava cady_ço .. Tão Jogo se descobriu o .ouro Já de Serra 
~em Calçã, ela consegiu a renovação desse alvará e estâ 
pleiteando justamente; agora, a retirada dos garimpei-
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ros, dizendo~se a detentora de exploração da área, e que 
teria já res.ultados de pt::squisa de levantamento da área. 

O Sr. Gastão Müller- E nunca andaram lá, não ê? 

O SR. GALVÃO MODESTO ~ Nunca andaram 
lá. t um projeto de coloni.2;ação, e por excesso de coinci
dência se descobriu o ouro. 

A organização a que nós nos referimos é, realmente, 
desde o cadastram ente dos garimpeiros, até esse contro
le, em termos de vendas, através da Caixa Econômica, 
para a aquisição do ouro, o controle de endemias, a se
gurança no sentido polícial, a fiscalização de relação de 
trabalho também no garimpo, asSístênci"a médiCa pe_~ma-:.: 
nente aos garimpeiros, o controle efetivo da_s_aída d-o nli
neral, sem a ação de intermediários, que é a segurança da 
venda pelo preço reaL Dentro desses fatores todos se es~ 
tabeleceriam esses critérios, Ou seja, a !Jrganizaçãó do ga~ 
rimpo nesse sentido. 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex• me permite? 

O SR. GAL VÃO MODEStO- Pois não. 

O Sr. Odacir Soares- Eu queria lembrar que o MiM 
nistro César Cais, numa exposiçã-o que fez, este arl.O, na 
Comissão de Mínas e Energia do Senado Federal, declaM 
rou peremptoriamente _que as empresas de mineração no 
Brasil, e as empresas de minCraçào, ínclusive algumas de
las com o capital majoritáriO multinacional, estão senta
das sobre Iriiihares de alvarás de lavra e de pesquisas que 
receberam do Governo Federal, e não exploram as áreas 
compreendidas por esses alvarás. Essa é a grande reali
dade brasileira. 

O SR. GAL VÃO MODESTO- Exalamente. 

O Sr. Odacir SoareS - Por isso é que nós não temos 
uma produção, inclusive aurífera, ã altura de nossas po
tencialidades e à altura também das nossas necessidades. 
Isso é_lamentA_v_el e é preciso que se corrija esse fato. 
Essa declaração foi prestada pelo Ministro das Minas e 
Energia, na Comissão de _Minas e Energià do Senado Fe
deral, quando aqui esteve S. Ex• 

O SR. GA,LVÃQ MODESTO::-:--: Exatamcnte. E com 
relação a Rondônia, quero dizer que nós temos praticaM 
mente o Estado todo mapeado em cima de alvarás, pou
quíssimos decretos de lavras, com a detenção de três gruM 
pos de exploração que, na realidade, não_e:stão exploran
do, apenas detendo a área e criando cont1ito social, até, 
porque na hora em que se vai implantar um prOjeto de 
colonização ou ocupação, pelo grande fluxo migratóriO 
que o Estado sofre, encontra-se o problema em termos 
de ocupação e efetiva exploração racional dessas ãr"eas. l:: 
a velha história, o alvará ou o decreto dá direito à explo
ração do subsolo, mas não se pode assentar o colono, 
porque o subsolo está na mão de uma organízação des
sas, que não permite que o colono faça a sua exploração. 

O Sr. Gastão l\Iüller- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GAL VÃO MODESTO- Pois rião. 

O Sr. Gastão Müller- Senador, antes que V. Ex~ ter
mine e que o Senador Benedito Ferreira o apãttiie por
que também Goiás tein o mesmo· problema, eu queria 
transmitir, não có"ril-o -sentT<IO professoral, mas com o 
sentido de informação; r~_c_eb_i hoje um convite, que che-
gou atrasado, para assistir à posse, dia 3 I de outubro 
pa<>sado, em Cuiabá, do }9-Sindicato de garimpeiros do 
Brasil, que foi instalado. A sede é em Peixoto de A~eve~ 
do, um futuro munidpío novo de Mato Grosso, que 
atualmcnte é um distrifo do Município de Colider, onde 
h:i. uma grande extracào de ouro, também no rio Peixoto 
de Azevedo, de modo que eu sugeriria aos nobre_s e dinâ
micos Senadores de Rondónia, aqui presentes, que esti
ntl.llassem os garimpeiro-s do seu estudo a constítuíferil OS 
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seus sindicatos, os sindicatos dos garimpeiros de Rondô
nia, que seria uma força organizada para defender os 
seus interesses. E um outro ponto, para terminar a mi
nha interferênci<~ ao discurso de V. Ex', é que os tecno
cratas e os burocratas, e mais alguns mal intencionados, 
nào_.sc lembram que o problema do garimpo manual, 
cujo assunto me entusiasma ... 

-O SR. GAL VÃO MODESTO - Que hoje, JncJusive, 
o Ministério das Minas e Energia já chama de lavra ma
nual. 

O Sr. Gastão Müller- Já evoluiu. No momento em 
-que nós vivemos essa crise de desemprego, é um fato r no
táv<;:l de mi-norar o desemprego neste País. São milhares 
de cidadãos que vivem dir:_etamente do_garimpo, e indire
tamente são QUtros milhares de famílias completas, etc., 
de modo que o trabalho manual, a lavra manual da ga-
rimpagem é uma necessidade social neste País. -

O SR- GAL VÃO MODESTO - exatamente. 

O Sr. Gastão Müller - E eu defendo uma tese: as 
áreas são imensas. V. Ex~ teria alguma informação para 
nos dar aq_ui, para gue conste do~ Anais, de qual é_a área 
dessa garirTtpagem da Serra sem Calça? -

O SR. GALV.::\.0 MODESTO- Não abrange cerca 
de 200 hCJ.::tarcs. 

o Sr. Gastão Müller - Duzentos mil hectares? 

O SR. GAL VÃO MODESTO- Nào. Duzentos hec
tares. 

O Sr. GaStão Müller- Atualmente. Mas a área toda 
que poderia ser garimpada? São milhares de hectares, 
não são? 

O SR. GAL VÃO MODESTO -Ai é que está exata
nteflte: não se tem idéia da área total, em termos de ri
queza, naquela região_._ Mas a área descoberta que é hoje 
explorada por 4 mil garimpeiros, não soma 200 hectares. 

O Sr. Odacir Soares- O Estado de--ROitàô"il.ia: ten:l 
duas coisas em todo o seu subsolo: cassiterita e ou_ro; e 

--toda o_seu sobsolo está, hoje, coberto por alvarás, com 
as empresas sentadas sobre esses alvarás. A riqueza está 
aí guardada, esperando o passar dos séculos e dos tem
pos para que as empresas possam, no día em que quise
rem, explorá-Ia. Esta é a grande realidade brasileira. 

O Sr. Gastão Müller- Eu já defendi aqui em plenário 
a mesma, tese da CNBB, há alguns anos atrás;, "vamos 
repartir o pão". A riqueza mineral de Rondônia, de 
Goiás, de Mato Grosso e outros Estados que têm ouro, 
diamantes_e cassiterita, daria para que houvesse o garim~ 
po manual e o garimpo sofisticado das multinacionais. 

O SR. GAL VÃO MODESTO - TranqiiilamenÍ-e. 

O Sr. Gastão Müller- Vamos repartir o pão. 

O SR. GAL VÃO MODESTO - Eu acho que o 
príncfp\0~-óásico sería o" da reorganização em termos des
ses sindicatos, dessas associações dos garimpeii'-Os, por
que o garimpeiro hoje está restrito ao município onde ele 

~ requer sua carteira de garimpeiro.- Mas isso teria que se 
tornar pelo menos a nível estadual. E, ainda mais, por 
um período maior. Seria uma carteira permanente, reva
lidada, talvez, anualmente. Quer dizer, modificar essa 
própria Iegislacão em termos que comandem o sistema 
da garimpagem manuaL 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V, Ex~ um aparte? 
(Assentimento do orador.) Vejo que o discurso de V. Ex• 
está chamando müito a atenção, porque o assunto é mo
me_otoso'-- Mas eU gostaria, a exemplo do que já fiz ante
río(rtférite, de me posicionar so9re o problema. Na reali-
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dade, somos talvez o País campeão da legislação desres
peitada. E cu tenho fundados receios de continuarmos
por esse caminho que enveredamos, através dos nossos 
ancestrais portugueSes- porque sabe V. Ex• que E! Rei 
se permitiu ao luxo de legislar, lá na Metrópole, aqui 
para a Colônia, até determinando o que o colono, aqui 
no Brasil, poderia ter na sua mesa. Chegava a especificar 
qual o tipo de comida que ele poderia ter na sua mesa. 
Então, o nosso preciosismo jurídico, essa mania de que
rermos_exibir, lá no exterior, foros de s_upercivilizados, 
nos levou a esse_ absurdo de legislação que aí está, para 
ninguém respeitar. Nobre Senador, a minha posição, 
ainda quanto ao problema, continua sendo aquela que 
assumi aqui, assim de maneira escoteira, quase como 
peça única, também contando, no caso, com o Senador 
Roberto Campos, que também teve a mesma posição, 
quanto ao projeto do nobre Deputado Sebastião Curió. 
Não que eu julgue que se possa esquecer o problema so
cial do garimpeiro, porque eu acho que não há nada 
mais sério, nem mais grave, do que um problema como 
esse que está Já na chamada Serra Pelada; mas, na reali
dade, não podemos nos esquecer_ de maneira alguma, de 
que temos uma ConStituição que assegura o- direito ack 
quirido. Agora, temos um Código de Mineração que 
propicia-uma malandragem terrível e que vem, realmen
te, desgraçando o setor mineral do Brasil e aí sim, cabe 
ao Senado Federal e à Câm;:ua dos Deputados, urgente
mente- até p-osso antecipar a V. Ex~ que estou com um 
projeto prat_icamcnte elaborado nesse sentido, porque 
venho trabalhando nessa área- corrigir a distorção que 
é essa história de alvarás sobre os quais ficam sentados 
os detentores. Bem sabe V. Ex• _que vencendo o prazo, 
eles vão para as portas dos setores regionais do DNPM, 
ficando em fila, para uma renovação, e nem sempre uma 
renovação, uma outra firma da qual o mesmo grupo faça 
parte e requer uma nova conc_essão. Então, com isso, o 
setor· mineral brasildro nuri-cã ultrapassou de 1% da par
ticipação na renda nacional, mesmo computando o pe
tróleo. Veja V. Ex~ que absurdo: o setor mineral brasilei
ro inexiste. Simplesmente nào temos mineirãCão no Bra
sil. Já tivemos, anles, 0,2% de participação na renda na
cional. Um País que tem um subsolo rico como o nosso, 
já chegou a ter 0,2<7o. No entanto, o máximo que o setor 
de mineração atirigiu To i 1,7%, no período áureo da mi
neração nacional brasileira. Foi a maior participação re
gistrada, até hoje, na renda nacional, do setor de mine
ra~ão. Então, v_eja V. Ex~ que falar em mineração, no 
Brasil, é deboche, é brincadeira, não tem! Agora, oBra
sil inteiro estâ mapeado sob concessões e o pessoal está 
sentado em cima dos mapas. Nós temos casos em GOiás 
de concessões feitas há 35 anos e não exploradas até ho
je, exatamente pOr ess·e artifício que eu, modestamente, 
com o concurso de V. Ex's, espero corrigir no nosso Có~-
digo de Mineração. O que vi no me_u Estado: - talvez 
um dos mais ricos do Brasil, sobretudo em metais não
ferrosos, que ainda representa a grande sangria da nossa 
balança comercial, que são os não-ferrosos - é que 
Goiás continua inerme por causa desta distorção na nos-. 
sa le_gislaçào. Mas até que nós façamos essa correção, 
que coibamos esses abusos, nós precisamos ter muíto 
cuidado de não nos permitir qUe sejamos Conduzido pela 
~moç_~6 e ajamos em prejuízo e em desrespeito à Carta 
Magna, à Constituição, que assegura realmente o direito 
adquirido, até porque no momento em que permitirmos, 
em favor dos leg(timos interesses dos garimpeiros, que 
prestam um grande serviço ao Brasil, sem dúvida nenhu
ma, porque eles estão extraindo riquezas que os conces
sionários dos alvarás nào estão fazendo, no momento em 
que nôs desrespeitarmos o direito adquirido, desrespei
tarmos alvarás concedidos, nós estaremos assumindo um 
risco de pregarmos a desobediência total nesse País, a de
sobediência às leis. 

O SR. GAL VÃO MODESTO - O seu aparte, real~ 
mente, nobre Senador Benedito Ferreira, enriquece O 
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nosso pronunciamento. Mas não se trata, no caso, de 
desrespeito à nossa Constituição. Nós somos contra é a 
morosidade das soluções dos problemas que são levanta
dos em todos os _casos, no caso da Serra Pelada e, hoje, 
da Serra Sem Calça, cada caso é um caso; tem que ser 
examinado à luz das suas peculiaridades e perante tam
bém a lei, a nossa legislação existente. 

O que se denuncia, hoje, desta tribuna é que esse alva
rá de pesquisa concedido a uina mineradora pertence a 
um grupo de 1.500 alvarás, distribuídos em Rondônia 
para três grupos, representando exatamente o que V. Ex• 
diss~ mais de cem mineradoras, mas, todas vinculadas. 
Quer dizer, na hora em que um alvará caduca, a outra 
vai e se beneficia, mas ·sempre pertencendo ao mesmo 
grupo. Esse tipo de coisa existente é que estamos aqui en~ 
focando. 

Serra Sem Calça fOi descobertã. por garimpeiros. De 
repente se descobriu que existia- um alvará de pesquisa e 
esse alvará, segundo informações obtidas, estava caduco. 
Mas, logo em seguida, ele foi renovado, quer dizer, for
talecido. Então, a nossa legíslação está certa; cOrreta, 
mas é necessário que não haja morosidade, que haja 
também um bom senso em termos de solução desses 
problemas, a análise do problema social, sem incentivar 
a anarquia numa região onde" se descobre o garimpo. -

O SR.ALMJR PINTO PRONUNClA DlSCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVlSÃO DO ORA
DOR. SERÃ PUBLICADO POSTERlORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Josê Ignácio Ferreira. (Pausa.) 

.S. -u.-;·nao estã presente. -

O SR. PRESIDENTE (Martins FHho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente .. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia. (Pausa.) 

S. Ex~ n~o estã presente. 

O SR~"PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Guelras. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. - - -

O SR. PRESIDENTE (Martins f'i!ho)- Conced9 a 
pafávra ao nobre Senador Ma(cÕ Maciel. (Pausa.) 

S._ Ex• não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores: -- O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o 

Prefiro debitar o problema ao notório é-rriperramento- - -- seguinte discurso.) - Sr. Pr_esidente., Srs. Senadores, 
da burocracia oficial, que só se agiliza quando pressiona- Quando, há ,tempos atrás, o Ministro-Chefe da SE-
da pela consumação de fatos que, no caso, com certeza, _l_lLAN, regente quase exclusivo das discurssões econômi-
serào a morte, a violência e a tensão social. casque ocorrem no rlanaJto, a partir das nove da manhã 

A imediata organização do garimpo de Serra Sem ou qualquer momento, afirmou, de público e sem ne-
Calça é um imperativo econômico e priilcipalmente, so- nhum pudor, que considerava o Estado aêtico, todos nos 
clal. Indignamos. Interpretamos a frase no plano das teorias 

Econômico porque, organizado C eficientemente ad- políticas e jurídicas. E mesmo aí, neste nível mais abstra-
ministrado, possibilitará o aumento da receita do mu- __ to, seu_ posicionamento ofendia os princípios basilares 
nicípio do Jaru, componente ihdispensâVefPara o Execu- em que assentam os conceitos de Democracia e de Esta-
tive municipal"atender às D.eci:ssidades da boa gente da- -do de Di@ to. A fi~ ai, 0 imp~~i?_ du Lei_, a prevalência de 
quela terra. normas constítuCíorlais, o respeito à -perSonalidade jurí~ 

Social porque garantirá o irãbalho ordeiro e em segu- dica que deve te:r 0 Estado e reger suas relações com os 
rança de 4.000 garimpeiros, esses honrados brasileiros cidadãos. têm como essência 0 acatã.mento social de va-
que fazem, com suas mãos, a rique.Zã do nosso Pais. !ores éticos. Sem Ética, não há Direito e, sem Direito, o 

E as providências para essa tão reclamada organi- Estado só pode ser opressão. 
zaç--do são fundamentalmente simples, havendo, inclusi- A paSsagem dos meses, no entanto, parece mostrar 
ve, condições de se compor os interesses da Atinembé- que nessa frase ínfeHz. o sentido não era abstrato, de 
Brascan com o-dos garimpeiros. . princípios teóricos, mas uma atitude_revelada, num mo

mento de ato falho como dizem os psicólogos. Não era 
Basta, para isto, qUe se delimite a ãrea de garimpagem um simples escorregão intelectual, decorrente de leituras 

natural, não existirão, estou ceitO, resistências ao enca- polftícas parisienses ma! digeridas, demonstrando que 
minhamento de gestões neste_s_entido, porque o interesse nlio absorvera, corretamente, as lições incipientes de teo-
público estâ acima do intereSSe rn·arvidual"ou de grupoS. ria políticil." que começara no_ ócio bem remuoerado de 

Reitero, desta tribuna, as providências já anteriormen- embaiXador fora-da-_carreira. Infelizmente, era um posi-
te reclamadas para o garimpo de Serra Sem Calças, por- cionamento real~ palpável, que se refere à concepção que 
que, urgentes, não podem e nem devem ser procrastina~ nossos dirigentes:- _e não_ apenas ele- têm do POder. 
das, sob pena de se ter, na região, graves e sérios prõble- $l_o ex_ercício do Governo. 
mas sociais__, mercê da potencfalidade de qllálquer garim~ A_ético, descompromissado com princípios morais bá· 
po desorganizado para o crime e para a violência. sicos, é o exercício do Poder do Estado e não o próprio 

o poder público não pode deixar que 05 fatos acon~ Estado._Este, quando de Direito, ao contrário, só pode 
teçam para intervir, porquanto as conseqüências de sua ser legítimo e soberano, quando lastreado no estrito sen-
ausência, omissão ou simpleS retardamento de ação;são, s-o ético de cada ato, de cada processo, de cada programa 
indiscutivelmente, previsíveis. de.-ação. E isto não é o __ que se vê, ao longo destes terríveis ' 

tempos de crise. 
E melhor prevenir agora, do que remediar mais tarde, Perderam-se as amarrras éticas na condução dos negó-

a um custo social dolorosamente mais alto. _ c·ios -públicos, dissimulando a alastrada corrupção ativa e 
Era o que tinha a dizér. passiva sob o manto protetor da impunidade e da i nação 
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) das instituições de controle público. E isso é apenas uma 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. (Pau
sa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo i palavra ao nobre sénador Ahnir PiritO. 

dimensão menor da falência do respeito pela moral na 
çOiidúÇi"lo" d-OS p-rOcess-os políticOs mais amplos. E prev-av 
Ieee o cinismo. o descaso pelo respeito público, a vã espe
rança de que a História tornará esquecidos estes atos de 
trampolinagem política e econômíca. 

As sucessivas derrotas no Congresso dos Decretos-leis 
que lesavam a economia nacional e penalizavam o traba
lhador -no fundo~ indicavam que a Nação.exigira de seus 

-representantes um posicionamento ITrme, nã-O só contra 

.os atos singulares de política econômica, mas contra 
todo o modelo de não-desenvolvimento, de submissão 
externa. de desemPrego e de aguçamento da pobreza. E 
principamente, contra esse instituto espúrio que é o pró
prio Decreto-lei, fruto do autoritarismo, da arbitrarieda
de, da ausência .de prerrogativas normais de qualquer 

-Legislativo. 
Não obstante, o que faz o Executívo? Manobras de 

bastidores, compromissos fisiológicos, promessas de 
vantagens menos defensá.,..eis publicamente, coerção, en
fim, todo um rol de atitudes e gestos aéticos para assegu
rar que novo Decreto-lei- ainda outra vez lesivo, falso 
em seus objetivos explícitos, alheios às reais necessidades 
do País em crise- consiga ser aprovado, sem legitimida
de, pelo mesmo Congresso, que já rejeitara coisas menos 
terríveis. 

Há aí um duplo Pecaçlo histórico: o Estado, pelo seu 
ramo Executivo, ignorando as aspirações, os interesses e 
as carências da Nação, usando da prepotência dissimula
da no aliciamento de apoio de setores de seu próprio 
Partido, volta a impór seus ditames econômicos; c pro
cura jogar sobre o Congresso a responsabilidade pelos 
fracassos do próprio Exe_cutivo, que já não obteve os re
sult:.~dos espemdos de suas políticas econômicas, en~ 
quant_o vigoraram, aó arrepio da legitimação parlamen
tar, o"s Decretos-leis rejeitados. 

E vejam, Srs. Senadores, que nem o Fiscal-Morde nos~ 
sa economia crê nesta Administração. Ainda agora, o 
FMI está e;i.igindo do Governo Brasileiro expHcações 
minuciosas sobre _ _o cálculo dos índices de inflação e 
sobre os dados em que_eles se baseiam. E diz. claramente 
que não lhe interessam índices expurgados - este é um 
expediente interno - mas sim os números reais. 

Não há credibilidade, como não há em que acreditar. 
Não há uina base ética no Executivo que permita á 
Nação atribuir às suas palavras e gestos um voto de con
fiança; para acreditar que as medidas que toma são para 
valer, sàci" pUra alcançar os objetivos que a Nação exige. 
Não consegue a, Nação dar credibilidade sequer às pro~ 
messas de que os sacrificios serão repartidos e nào sorra
teíramente mantidos sobre os assalariados. 

-Como crer nesta intenções, se uma leitura ííneâiata do 
becreto:lei n~' 2.065 mostra que as medidas fiscais serão 
facilmente aliviadas sobre os contribuintes de maiores 
níveis de renda? Como crer em benefiCíos, quandó o Sís
tema de habita<;;ão poderá ser virtualmente liquidado e a 
conta lançada sobre os mutuários de menor nível de ren
da? Como crer em eqUidade, quando os salários acíma 
de 24.mínimos serão oS meJE.or aquinhoados com os no
vos reajustes? 

Como atribui!- um valor ético a um Estado que depen~ 
de de- corichã-Vos- e troca de favores e cargos para dar 
força a seu Executivo? Que escorrega por arbitrariedades 
estapafúrdíãs, ComO a -clãs Medidas de Emergência, para 
tentar assustar dissidentes menos informados ou ateino
rizar, desastradamente, representações políticas e civis 
que desejam participar do jogo político e tem claro direi
to a isto? 

Como dar fé a acenos de negociação mais ampla, 
quando se sabe que as cartas estão sendo marcadas de 
antemão? E que nas preliminares já se mostram eivadas 
de vícios e escamoteações, como ocorre com a tentativa 
de aprovação desta e de outras medidas de politica eco
nômica que estão por vir? 

A Nação está .sendo levada, não pelo Congresso ou 
por suas demais representações políticas, a um sério im
passe institucional. Está sendo levada a mais sérias difi
culdades para encontrar seus caminhos democráticos. 

·pela falta de ética nas negociações aventadas pelo Execu
tivo e por seus representantes. Está sendo ame{l-çada pela 
burla COJTI umg._ de_ suas_ aspirações mais fundamentais, 
que são as eleiçõe-s diretas e a convocação de uma As
sembléia Constituinte. 
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A Nação, hoje, não vê outras sãfdas que não estas 
para o descalabro administrativo, para a ineficácia eco
nômica, para a restauração da ordem deinocrática, A al
ternância no Poder, a experimentação de novas políticas 
e de novas estratégías é hoje um ponto de honra para o 
brasileiro. E escamotear, enganar, SOfismar, jogar se"in é
tica, com estes sentimentos e estas motivações de todo o 
povo, é apostar no caos, é brincar irresponsávelmente 
com a História. 

E isto a Nação não aCeita. A NUÇão quer uma Demo
cracia com honestidade. Só isso. (Muito beril!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. (Pausa.) 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. -Senadó
res: 

Tal como fui contrário aos Decretos-leis n9s 2.024 e 
2.045, oponho-me à aprovação do de número--2.065 que, 
tudo indica, será aceito pela maioria do Congresso Na
cional, constituída pela soma das bancadas do PDS c 
PTB. 

Outra não poderia ser minha posição, Preliminarmen
te, por não aceitar, de forma alguma, o resquíCiO-díúüO
rial de legislar por decretos dO qual nã-o quer abrir mão o 
sistema que dirige, ditatodalm_ente, a polltica 
econômico-financeira, que é o respOrisável pela profunda 
e ameaçadora crise que ora se abate sobre o País e in
quieta 120 milhões de brasileiros. 

De outro lado, não tenho a mínima dúvida de cjue o 
Decreto-lei n"' 2.065- eStá"deiilltaáo a, única e exclusiva
mente, aliviar a aflição dos responsáveis pela PoliTiCa
econômico-fiilanceira, que obterã-o os dólares de que ne
cessitam de imediato. Dará ao Sr. Delfim Netto e seus 
inumeráveis acólitos alguns meses de alívio, inclusive co
locando em segundo plano toda a longa e incrível suces
são de_ escândalos surgidos nestes últimos meses, tais 
como Polonetas, Coroa, Dellin, caso Saraiva, etc_, 

No mais, não reSolverá problema algum do Brasil. So
luciona uma crise aparente, de natureza política, fruto 
das sucessivas recusas dt! apoio ocorridas no âmbitO do 
Congresso Nacional, agindo, no caso, em perfeita comu
nhão com o espírito nacional, farto e cansado de uma 
poHtica e de um modelo desastrosos, que arruinaram o 
Brasil, com importante colaboração de generalizada cor
rupção. 

A crise real, de uma economia na mais proft.irida crise 
de nossa história; o desemprego de mithões de trabalha
dores, tão alarmante_ que divide os trabalhadores em 
duas categorias: a dos desempregados e a daqueles que 
temem perder seu emprego; a corrupção generalizada em 
altos escalões administrativos; a recessão aniquilando o 
gigantesco esforço de desen1,i'olvime!)tO empreendido 
pelo povo brasileiro e colocando-o sob riscos de retro
cesso~ Enfim, em nada resolve a crise real que avassala o 
País, em nada alterando o modelo que nos arruína e nos 
p_roporciona escândalos sem p~ecedentes. 

É com absoluta convicção que acomp·anharei a Po
sição determinada pelo meu paTUdo, votando contra o 
Decreto~ lei n~ 2.065. E o farei seguro de que, em poucos 
meses, novamente estaremos mergulhados _em crise mais 
profunda, complexa e acerbado que a da qual muitos su~ 
põem ter o Governo superado com essa colcha de retaR 
lhos, fortemente recessiva, que é o DecretoRlei n~ 2.065. 
Até mesmo as "vantagens" nele apontadas, como a que 
favoreceria õs niu-tuátiOs do BNH, devem ser mantidas, 
a meu ver, sob suspeição, pois quem confeccionou esse 
decreto-lei não merece-fé e-tem demonstrado rara capaci
dade de montar ardis até mesmo para adversários dos 
mais prevenidos. 

Dessa forma, Sr. Presidente, nada mais faço do que 
·manter-me fiel à posição qu-e tenho sustentado longa
mente~ toda minha vida parlamentar. Hoje, como on-
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tem, sou coerente com posiçõeS expostas com toda IimpiR 
dez, de absoluta discordância com o modelo económico 
que nos foi imposto, afbitrariamente, por um regime de 
força que ora completa seus vinte anos de existência e 
que, creio, logo se extingUirá, esgotada sua capacidade 
de ludibriar e, acima de tudo, face o desastre político, 
institucional, econômico, financeiro e so_c_ial a que 
lançou o Brasil. 

Sr. Presidente, exposta minha posi"ção, desejo aproveiR 
tara oportunidade para alguns comentários que me im
põe a consciência de homem público, alarmado com a 
terrível crise que nos envolve cuja solução só nos advirá 
de grande esforço nacional, a ser desenvolvido após 
substandais mudanças no quadro político-institucional 
de nosso País. 

Ess:..1 mudança, permitoRme dizer, há de vir, forCosa
mênte, Pois nada e ninguém há de eliminar do rilapa um 
país -de 8 milhões e meio de quilômetr6-S -qUadrados e 
uma população que ultrapassa 120 milhões. Apenas ela 
nos virã mais rãpida ou mais lentamente. De forma mais 
árdua e violenta ou com menos sacrificlo. Tudo depenR 
derá da transformação ou não que venha a se dar no pa
norama político-institucional, capaz de atender o já de
sesperado anseio nacional ou que, teimando em 
contrariá-lo, erri breve nos lançará ao imprevisível do de-
sespero. 

Sr. Presidente, deixando de lado minha posição pes
soal e calando convicções que mantenho, noto que o 
Decreto-lei n"' 2.065, por mais ardilosamente que tenha 
agido o ditador econômico-financeiro de nosso País, não 
deixou de ser fruto de difíceis negociaçàes políticas entre 
elementos do Executivo e amplos setores do PDS, a que 
se juntou, em seguida, parte do PTB. 

Não deixa, assim, de ser fruto de negociação empreen
dida por um GoVerrio que não admite negociações e, es
pecialmente, com prevalecimento sobre o s_e~or mais ar
rogante,-arbitrário e ditatorial do a tua! Govérno, qúe é o 
dirigido com os mais amplos poderes pelo $r. Delfim_ 
Neuo. - -- -

A aprovação do Decreto-lei n"' 2.065 representará a\f
vio, mesmo que breve, para o Sr. Delfim Netto. Adíante, 
a crise nos envolverá de novo, consideravelmente agra-
Vada, -

Mais uma vez, é dado ao Presidente da República, Ge
neral João B,aptista Figueiredo, oportunidade talvez der
radeira, de livrar-nos das ameaças que tanto nos inquie
tam e abrir novos rumos para este sofrido País, 

Bem ou mal, abre-se ao chefe do Governo ocasião ex
cepcional para dar conseqüênda pcisitiva ao difícil en
tendimento entre auxiliares seus e seu próprio partido. O 
inesperado êxito alcançado no episódio é daqueles que 
impõem, inapelavelmente, conseqUências mais amplas, 
caso contrário apenas logrará Sua Excelência agravar ao 
máximo a tensão em que tem vivido a Nação braSileira, 
repudiando a oportunidade que acredit~ derradeira de 
conciliar seu Governo com a Nação. 

Essa uma perspectiva alentadora, que anima a ponde
rável pãrcela daqueles ÇJUe o apoiarão-na-vO-tãção-de uma 
medida que, a rigor, todos apreciariam- liiliquilar. 
Tornando-se ela oportunidade para urgentes mudanças 
poHtlcas e administrativas, que possibi1item o reencontro 
governamental com a sociedade, inesperada oportunida
de será aberta ao futuro brasileiro. 

De outro lado, podemos dizer que chega o Governo a 
uma posição dilema: mantido o atual ministério, inu
danÇas de Orientação política, económiCa, financeira e 
social não s·obrevindo, com a reformulação do modelo 
que arruinou o Brasil, o Presidente Figueiredo lançará, 
conscientemente ou não, o País a um confronto inevitá
vel e que nos haverá de ser profundamente doloroso. 
Isso porque a sociedade se convencerá, irremediavelmen
te, que não mais poderá contar com Sua Excelência e, as
sim, adotar posições as mais rígidas, Assim se dará, pois 
impraticável será aguardar até 1986 para mudanças de 
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quadros e de rumos que hoje já nos viriam com grande 
atliso, quando a inff!tção olidiil chega aos 300%, 

Ou o GOverno dá conseqüências saudáveis ao acordo 
qUe lhe garantirá aprovação de uma medida que seria 
amplamente repudiada, abrindo perspectivas democráti
cas para um país em profunda crise e cansado de tanto 
desacerto, ou dará o empurrão final para- uma luta- que 
será dolorosa mas ne<:essária para salvaguarda de nosso 
futuro. 

Por rara felicidade, essa excepcional oportunidade se 
abre ao Presidente da República, no instante em que as
sistim-Os, com inexcedível emoção, a realização de 
eleições diretas na Argentina, com resultados magnífi
cos, que criam nova e poderosa motivação para o anseio 
nacional de definitiva redemocratização de nossa terra, 
através de eleições livres e limpas, que restituam ao po-

- der a legitimidade de que carece há tão longos anos. 
Pcrspe-cfívas as mais animadoras se abriram para o país 
irmão, graças à realização de um pleito sem similar na 
história argentina, que dá àquele país um governo com a 
credibilidade e, portanto, a força necessária ao enfrenta
menta de questões tão graves como a do endividamento 
externo, não para soluções que impliquem em favoreci
mento de credores ou falsos credores externos, mas para 
reconquiSta da força econômica daquele grande País. 

Inevitável o paralelo que se faz e se fará, doravante, 
entre Brasil e Argentina. E os brasileiros não querem e 
sabem que o Brasil não pode aguardar até 1986 para, 
com o surgimento de um governo sem legitimidade po
pular e, portanto, imprevisível, para que comecemos a 
enfrentar com inteligência, competência, honestidade e 
grande firmeza toda a gama de problemas que ora nos 
desaliam, tal como o do endividamento externo e inter
no, sem o que condenado estará o Brasil ao que de mais 
terrível pode suceder a um país, que é o conflito a que o 
povo brasileiro será lançado pelo desespero. 

Pondo de lado_nossas convicções, Sr. Presidente, que o 
Presidente da República se aperceba da inesperada opor
tunidade que se lhe abre e au- Brasil, aproveitando o mo
mento para decisões que desde muito lhe são exigidas 
por (20 milhões de brasileiros, permitindo ao Brasil e à 
sociedade rumos que, mesmo com sacrifício pesado, 
abram perspectivas com a necessária credibilidade para a 
retomada do desenvolvimento económico e, acima de tu
-do, a definitiva JiiStitucionalização da democracia em_ 
nossa Pátria, a-spiração maior da Nação. Perdemos a 
oportunidade de nos valer do exemplo proporcionado 
pela Espanha de Soarez, que o mesmo não venha a ocor
rer com as inspirações· que agora nos vêm da vizinha Ar
gentina. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. (Pausa.) 

<J SR. LOURIVAL BAPTISTA- (PDS- SE. Pro
nuncia o seguinte discurso)_- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Encerrou-se no dia 5 de novembro passado o mandato 
do Magnífico Reitor Luiz Fernando Seixas de Macedo 
Costa à frente da Universidade Federal da Bahia (UFBa) 
que, no perí9do de 1979 a 1983 evidenciou, perante a co
munidade ãcadêmica, a Bahia e _o Brasil, uma extraordi
nária vocação de administrador universitário bem suce
dido. 

De fato, a fecunda gestão do Magnífico Reitor Luii 
Fernando Seixas de Macedo Costa, a par de suas carac
terísticaS inovadoras, adquiriu surpreendentes dimen~ 
sões, em termos objetivos, de iniciativas e realizações 
concretas, nos múltiplos plano-s e setores da pesquisa, do 
ensino, da docUmentação e da comunicação que caracte
rizam a vida universitária, como uma autêntica matriz 
geradora de pólos de irradiação cultural e força propul
sora do desenvolvimento social e comunit_ârio. 



Novembro de 1983 

O Relatório de Atividades (1979/1983), recém
divulgado, comprova em suas 509 págínas, o enorme 
acervo das realizações, projetas e iniciativã.s de um reito
rado que logrou projetar a Universidade Federal da 
Bahia (UFBa), no cenário nacional, como uma insti
tuição digna de respeito e crescente prestígio, pela alta 
categoria dos seus quadros de professores e alunos, ex
cepcional qualificação técnico-profissional dos serviços 
prestados, c indiscutível adequação, eficiência e moder
nização das suas instalaçõ_es e. equipamentos. 

Conjuntamente com o Magnífico Reitor Luiz Fernan
do de Macedo Costa encerrou,_ tainbém, as suas ativida
des, na mesma data, o Vice-Diretor José Calazans Bran
dão, ilustre sergipano e professor universitário, 'de reco
nhecida competência e prestígio profissional, membro da 
Academia_Serg:ipana de Letras, e da Academia Bahiana 
de Letras, que muito contribuiu para que a UFBa. lo
grasse atingir os já mencionados níveis de eficiência e 
credibilidade que a .caracterizam. 

O próximo Reitor da Universidade Federal da Bahia 
(UFBa.) vai encontrá-la pacificada, sem greVCs, e com as 
contas dos quatro anos de sua gestão aprovadas, pelo 
Conselho de _Curadores -- fato considerado_ inédito. A 
lista sêxtupla encaminhada ao Ministério da Educação e 
Cultura contém a relação de onàe sairá o nome do novo 
Reitor, - ainda não definido, - que deverá assumir o 
cargo. 

O Profess_o_r_Luíz Fernando Selxas de Macedo Costa. 
prosseguirá no desempenho de suas funções, na Faculda
de de Medicina da UFBa., lecionando as disciplina de 
Fisiologia e Terapêutica, bem como-na-Escola Bahiana 
de Medicina, ao mesmo tempo em que poderá dedicar 
maior atenção ao Hospital Espinho], na condição de Di
reter. 

Com este sumário registro, desejo associar-me às inú
meras homenagens prestadas ao Magnífico Reitor Luiz 
Fernando Seixas de Macedo Costa, pelos professores, 
alunos, e grande número de personalidades represtativas 
de todos os principais segmentos da vidU universitária, 
política e social da Bahia, no dia 5 de t1ovembro passado, 
quando se despediu das autoridades, dos dirctores, pro~ 
fessores; estudantes e funcionários da Uriiversídade Fe
deral da Bahia (UFBa.), que soube dirigir Com inexcedí
vel probidade, talento pedagógico, capacidade cultural e 
administrativa. 

Ao caro amfgo e mestre Que, agora, cõilsãgrado pela 
estima, respeito e admiraçãõâe-qUantos têm o privilégio 
de conhecê-lo, retorna às suas atividades específicas 
como professor, formulo os mais calorosos votos de feli
cidade pessoal no aconchego de sua digna família. 

Era esta a comunicação q-ue eu desejava fazer. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB- MS. Pronun· 
cia o seguiizte discUfSo.1- Sr.:-Presidénte,--Srs. Senado
res, a ediÇão do Decreto-lei n~ 2.064, em 19 de outUbro, a 
par de sua extemporaneidade polítiCa pois, nãO-há como 
negar, surpreendeu~ nos a todos nesta Casa- inclusive a 
eminentes prócereS do partido do Governo -_, coloca 
novamente em questão o programa de ajustamento eco
nômico adotado pelas autoridades brasileiras para en
frentar a crise -de liquidez internacional, desencadeada a 
partir de setembro do ano passado, com a asfixia das 
contas externas mexicanas-e- a malograda reunião do 
Fundo Monetãrio -InternaciOnal, em Toronto. 

A pretensão deste Decreto-lei, ciu de seus congéneres, 
segundo a argumentação oficial, ao arrolar um con}UntO 
de medidas redefinindo a política de rendas no País, 
através de modificações na legislação do imposto de ren
da, nos reajustes de aluguéis _ _r_~i9enciais e prestações do 
Sistema Financeiro ·ae Rab"itação e,_ principalmente, na 
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determinação das variações salariais, é clar::~ e inequívo
ca: \•isa complementar as medidãs de estabilizaçii.o inter
na necessãrias à reduÇão do défiCit público e à contenção 
do ímpeto infladonái'io, no ânlblto do programa eCOn_ô
mico pro-posto sob a égide do Fu.ndo Monetário Interna
cional. Trata-se, portanto, da contrapartida doméstica, 
ao nível fiscal e salarial, dã estratégia de ajuste externo 

-através da rCdução râpidi.l e substá'ncial dos ·déficits em 
trans:ic-õe5-COrrentes -do. balanÇo- de p-ai;ãniei-ttoS do Bra~ 
si L 

A pretens1ío é uma, o resultado é outro. 
Para o Cx-MlOTstro Siffionsen, o resultado é um cen

tu_uro, um animal estranho, sem muita afeição à aritméti
ca e- _à_ coerência econÕffiica, produzido pela--mliologi<! 
tecnoburocrátir..:a ao tentar conciliar objetivos irreconci
liáveis. Para o povo, o resultado é mais recess_ào e mais 
desemprego, sem qualquer indício seguro de que as me
didas.adutadas surtirão efeitos antiinfiacionários. A bru~ 
tal redução do poder aquisitivo da classe média e o au
mento de tributação sobre o capital sugerem um agrava~ 
menta do processo recessivo, de modo que mesmo os 
trabalhadores de menor salário, aparentemente mais am_
parados -nÕ.DeciCtO-lei, não ficaram ílesos ante a ameaça 
efetiva de crescente desemprego. 

-6 Governador Tancredo Neves, um dos homens mais 
ilustres e lúcidos deste Pais, alertou~nos, em recente pro
nunciamento, para o fato de que a crise econômica é fa

Tal,- inexorável e implacável, _exigindo uma solução rápi
da, imediata, sob pena de nos debatermos com os mais 
dramátiCOs problemas. Em verdade, Sr. Presidente, ou
tra não tem sido a mensagem do meu Partido, aqui repe
tida incansáveis vezes por seus mais Hdimos representan~ 
tcs._ Ontem, alertando para a crise que se avizinhava, 
panr a tormenta que se aproximava; hoje, _expondo a sua 
g-iãvidade e oferecendo rumos, diretrizes para o seu 
equacion-a!ncnto. 

Lamentavelmente, os alertas, os clamores foram de
baldes. Foi preciso que ocorresse o setembro negro, que 
os fundos nos mercados financeiros internacionais ficas
sem abruptamente indisponíveis para que· se evidenciasse 
a fmgi!idade da estratégia governamental para superar 
os problemas gerados, Pieliminarmente, com a quadru
plicação dos preçoS do petróleo -<lo final de 1973 e, posfe
riormente, cristalizados pela mais severa crise económica 
mUJi((iiJ no período do pós-guerra. Foi necessário, infe
lizmente, que o déficit do balanço de pagamentos atin
giss_e. em 1982, o f<Jbuloso m~ltltante de cerca d~_yss 9 
"bilhões, exigindo uma operação de resgate, montada a 
última hora, ao findilr o ano, envolvendo o Tesouro 
norte-americar10, o Baiico de Ajustes lnternaclonals, os 
nossos principais credores e o Fundo Monetário Interna
cional para se ressattar a imprevidência das autoridades 
econômicas deste País que, de uma hora para outra, vi~ 
ram as nossas reservas cambiais se dissiparem, se evapo
rarem no ar. 

A fragilidade e a imprevidência resultaram da opção 
pelo crescimento ecónômico com aumento da dívida ex
terna, uma vez que a "ilha de prosperidade" demandava
empi-éstimos cada vez mais onerosos a medida em que as 
taxas de juros internacionais se elevavam e o preço nomi
nal do petróleo se reajustava. A história ê bem conhecida 
por todos: a necessidade bruta de recursos externos au
mentava a cada ano, expondo cada vez mais o Brasil aos 
ditaines dos banqueiros internacionais, à mercê dos 
spreads mais elevadÕs do mundo, de tal fÜrmã que o 
cres.cente ~erviço da dívida externa anulava todo e qual~ 
quer esforço conseguido na balança comercial para ree-
quilibrar as nOssas contas externas. Os déficits em conta 
corfente -do balanço de pagamentos representaram um 
montante_ acumulado de USS 57 bilhões no período 
1979-1983, elevandO a dívida externa líquida de USS 37 
bilhões em 1978 para aproximadamente US$ 100 bilhões 
no final de 1983. Paralelamente, a díVida de curto prazo 
~aluiu dé cerca de USI5 bilhões em_l978 para 08$- 18 
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bilhõe~ em !983- ~ma alusão clara, segura, do desacer
to de_ nossas finanças ~x-te~nas. 

Esiu opção de polít'fca -econômica provou ser desastro~. 
sa para o País, cOmo a~~stam as_~diflculdadcs que vive
mo; ~tualmente. Há ~tpenas dois meses do fim do ano, 
não sabemos como, a que preço, ou mesmo quando fe
_cha,remos as nossas cont_as externas:__informam as a_~t~ri
dades económicas que os COl!\promisso~ não .honrados 
com o exterior já ultrapàssam US$ 4 bilhões e, aparente
mente, não há perspectiva de l.lcordo imediato com os 
nossos _cr~ores. Por o1,1_tro lad_o~ a recessão, o desempre
go e a espiral inflacion;friasão-fatores presentes ao nosso 
co.ti_9iano, -~_mc:,tçando a estabiTi_dade _da _Naç;i.o e_ el!l
pobrecendo vi.-;ivelm~ntc u sua populaÇão. A inflação 
saltou de um patamar de 40% cm 1978 para 110% em 
1980 e ultr.tpas.'>arâ 200% ao fi_nal de 1983. Os índices de 
emprego decresc~m continuamente, não sendo exagera~ 
do prever que ao final do ano mal atingirão os níveis de 
uma década atrás, condenando à miséria e ao desconfor
to milhões de brasileiros e desalentando milhares d_ejo

- vens que. em outras circunstâncias, estariam acorrendo 
ao mercado de trabalho, gerando riquezas e produtos ne
cessários a superação da atual crise. O produto nacional 
tem decrescido, cm termos reais, a partii' de 1981, fazen
do com que experimentemos, possivelmente, a maior re
cessão de nossa história económica. O Produto Interno 
Bruto efetivo estará, segundo as estimativas de especia
listas, ao final óe 1983 _cercã de 20% abaixo do PIB po
tencial, isto é, o País deixará de produzir neste ano, por 
nilo estar a pleno emprego, um fluxo de bens e serviços 
no valor aproximado de US$ 60 bilhões. É dcsnecessãrio 
apontar o que is_to significa em custo social, em dimi
nuiçtío .de bem-_estar ·para a população brasileim. 

Este é um dado, Sr. Presidente, que merece aconsjde
ração, a ponderação de todos nós. O País foi levado, a 
título de uma política de ajustamento económico, a per
der, a suprimir de seu fluxo produtivo só neste ano USS 
60 bilhões em bens e seryíços. Sessenta bilhões de dólares 
que representam menor consumo, menor investimento, 
menores oportunidades d"e emprego e, certamente, me
nores excedentes exportáveis, Sessenta bilhões de dólares 
que diminuem nossa Úquidez internacional e significam 
estagf1ação, este inferno dantesco contemporâneo onde 
as esperanças de recuperação econômica praticamente 
sucumbem ao trapassar-lhe os umbrais. 

Esta opção é ainda mais desastrosa quando sabemos 
que a dívida externa tem sido expandida, inflada, au
mentada artificialmente pela elevação das taxas de juros 
internacionais e dos preços do petróleo. b o próprio Go
verno quem estim_a, através de publicação de sua Secre
taria de Planeja-rpento, que_a dívida externa líquida não 
teria ultrapassado, em 1982, US! 45 bilhões, na eventua
lidade das taxas de juros e dos preços do petróleo terem 
permanecido aos níveis de 1978. Este montante é, ainda, 
bem inferior se Jevirmos em consideração os efeitos da 
deterioração. dos termos de intercâmbio ocorrida neste 
período como resultado, basicamente, das políticas seve
rament~ restritivas, combinadas com uma crescente 
onda protecionista, adotadas pelos principais países in
dustrialiados. Esta deterioração fez com que todo o cres
cimento das importações brasileiras fosse devido, princi
palmente, à elevação dos preços, enquanto as nossas ex
portações se expandiram devido ao aumento tisico. As
sim, demandava-se agora um maior esforço nacional, 
um maior esforço do trabalhador brasileiro que necessi
tava trabathar mais horas, entregando uma quantidade 
maior de produtos para obter a mesma quantidade de 
importados-. -

Não ê de se admirar, Sr. Presidente, que esta opção, 
que esta estratégica, conduzisse ao desastre, uma vez que 
a rolagem da dívida externa pressupunha um fluxo contí~ 
nuo de r~ursos financeiros do exterior que,_uma -vezes~ 
tancado ou mesmo _minguado,_ inviabilizava a política 
econômica do governo, política essa que se tem demons-
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trado incapaz de preparar o Pals para as mudanças es· 
truturais necessárias para enfrentar a crise mundial, para 
diminuir a nossa dependência ·extern-a ·e dotar a econo
miã de um projeto viável, coerente e verossímil para o fu
turo. 

Dirão alguns que a crítica é desarrazoada por ser post 
factum, de que não havia condiçõeg-objetivas, razoáveis,
para que os condutores 9e nossa política econôiníca pu
dessem prever a evolução da crise ínternacional e os seus 
efeitos sobre a ec:o_nomia braSileira. Mas como, Sr. Presi--
dente, não meditai SObre os erros passados se quisermos 
evitá-los mais adiante? Como ignorar os eventos ocorri
dos, se eles condicionam o presente, se_ determinam, em 
grande parte, o atual estado de G:Oisas? Não é, portanto, 
injusta e imprudente a crítica. É elaborada no intuito-de 
contribufr para encontrar"riiáS o caminho do acerto, a tri
lha do futuro que tão uqfenteiriente -neceSsita:m-ós anleos·
atuais impasses da vida nacional. 

Neste sentido, Srs. Sei:tadõres, gostaria de ponderar 
sobre a concepção que imputa à crise internacional todos 
os males que padecemos, de tal maneira que prescreve 
um programa de ajustamento econômico interno e exter
no passivo~-à espera que os bons ventos da recuperação 
econômica mundial possam aliviar a situação brasileira, 
criando condições, ·através da expansão de nossas expor
tações, de honrarmos os compromissos exte-rnos e expe
rimentarmos nova fase de crescimento. Oferece-se, en
tão, à Nação um programa austero, com medidas con
tracionistas que visãm reduzir o nível de absorção do
méstica para gerar, em conseqüência, um excedente ex
portável capaz de minorar o desequilíbrio do balanço de 
pagamentos, ao· tempo em que contribuem para arrefe
cer a inflação e dirriiiillír o-déficit público. Este o progra
ma proposto, esta a prescrição ortodoxa do Fundo Mo
netário Internacional. Sua possibilidade de êxito~ contu
do, requer um cenário iilterniic1ói'tal estável ou próspero 
economicãmente, onde um único pafs em dificuldades, 
via políticas restritiVaS-de gastos iniernos, atingiria ó 
equilíbrio externo mediante superãvits comercTãiS contí
nuos. 

A conjuntura internaCíorlal atual, ent~etanto, está lon
ge desta descrição para-disíac-a: tum mundo conturbadO 
economicamente, instável, pleno de incerteza e crescen
tes ondas protecionistas, onde a economia norte
americana apresenta vultosfssimos déficitS fisCal e co
mercial e as economiaS em desenvolvimento, que repre
sentam um terço das nossas exportações, encontram-se 
um desalinho. É itusóiíO~ portanto, esperarmos no Curto 
prazo por uma recuperação espetacular da economia 
mundial que possa beneficüir-significativamente a eco no-_ 
mia brasileira. f: mais provãvel que o cenário internacio
nal de hoje persista por mais tempo, de tal modo que, a 
prevalecer o programa de ajustamento proposto, os su
perávits comerciaís- de nosso balanço de pagamentos se
jam obtidos -mais por contenção de importações que por 
expansão de exportações. t mais provãvel que, imple
mentado o programa proposto, aprofundemos a receS
são e desemprego, ·sem-nehuma garantia de que o estado 
de iliquidez internaCiohal seja evitado. 

Gostaria:, Sr. Presidente, que minhas palavras não fos
sem interpretadas no sentido de_ que me oponho a um 
programa de austeridade que reponha o País no camiriho 
do crescimento econômico e amplie o bem-estar social. 
Oponho-me, sim, a políticas económ-icas qUe ·no-s Conde
nam a atual situação de estagflação e iliqidez externa. 
Oponho-me, si, à políticas que diminuem a capacidade 
produtiva nacional, que ameaçam o nosso parque indus
trial e penalizem os nossos agticultores; que desbaratem 
os investimentos públicos; que aumentem nossa depen
dêncía eXterna; qu-e alastrem o desemprego, a recessão e 
a inflação. 

Há pouco, lembrou-nos a Carta Econô_mica do Banco 
Boavista que. "um mesmo programa de austeridade pode 
produzir maiores ou menores inipãctos em termos -~re ín· 
flação, recessão e balariça comercial, dependendo de sua 
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maior ou menor credibilidade". Que a confiança do 
público, que as expectativas dos agentes econômicos 
frente a -polítiCa proposta é ·essencial, crucial para o seu 
êxito, sabl!mos todos nós, Mas como confiar, como aCre
ditar na implementação do programa proposto pelos 
Ministros econômicos se vivermos no curtíssimo prazo 
de i o dias sob três estatutoS salãriais; se, desde 1979, ex
perimentamos pelo menos uma dezena de períodos dife
rencíados de política cambial; se os instrumentos mone
tárioS e fiScais são acionados alternadamente ora para 
estimular, ora para reprimir a demanda agregada; se, há 
mais de um ano da gravíssiina crise de liquidez interna
cional, ainda não foi produzido um esquema coerente e 
viável de negociação externa, com uma profusão acen

-tuada d~. "c;Irtas de intenções''; se ainda não existe uma 
política clara e definida de utilização maior e privilegia
da dos, nossos recursos naturais, de a111apro ao homem 
do campo e estímulo a agricultura nacional? Como con
fiar se as regras _do jogo econômico e poHticO são manti
das instáveis, se apresentam imensa volatilidade e a_lter
nânda? Como-acr-editar se na verve brilhante do eminen

. te Senador _R,oQerto Campos utilizando-se das palavras 
do apóstolo Paulo;. "Se a trpmbeta soa um som incerto, 
quem se aprestará para a batalha?". __ _ 

A Nação encontra-se hoje frente ao seu maior desafio 
desde a crise de 29: o de caminhar com seus próprios re· 
cursos~-o de ser capaz de mobilizar todo o seu capital hu
mano e material para manter uma trajetória de cresci
mento económico condi;;::ente com os nossos melhores 
anseios de grandeza, para absorvemos os crescentes con~ 
tingentes de mão-de-obra que afluem anualmente ao 
mercado de trabalho; de riqueza, para oferecermos 
maiores oportunidades de consumo e bem-estar à popu
lação; e de justiça, para que os frutos do trabã.lho de to.: 
-dos sejam melhor repartidos entre todos. E: preciso per
sistir, neste grave momento da vida nacional, quando 
uma conjuntura internac_ional adversa e desastrosas polí
ticas doméStícas põem em risco a própria nacionalidade, 
ameaçam a sobrevivência mesmo da Nação, é preciso 
persistir, repito, nestes sonhos de grandeza, de riqueza e 
de justiça, pois uni" povo sem sonhos, sem anseios, sem 
perspectiva é um povo condenado ao infodúnio, é-uma 
Nação sem rumo ou direção a navegar em mares turvos, 
à deriva de sua vontade, incapaz de afirmar Seu destino. 
É preciso, repito, que, neste instante, o Brasil reencontre 
o seu futuro, reencontre a sua vocação histórica de cres
cimento econômico e social para que possamos ter con
fiança e-certeza plenas de"que seremos capazes de, unidos 
e solidários, vencermoS os obStáculos externos e internos 
que nos separam de nossos sonhos e de nossos anseios. 
(Muito bem!)_ 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) ~-Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: -· 

Às vésperas da viagem que o presidente Figueiredo fa
rá à Nigéria, Senegal, Argélia, Guiné-Bissau e Cabo Ver
de, achamos que seria da maior importância fazer um es
forço no sentido de resumir a evolução da política exter
na brasileira, nesses últimos 20 anos e, a partir daí tentar 
detectar os ~verdadeiros motivos deste tardio e inespera
do encontro entre um presidente brasileiro e vários che
fes de estado da África. 

A análise da política externa brasileira, desde a década 
de 60, revela inflexões signifcativ8.S a cada governo, em 
função das forças políticas dominantes em cada período. 
A chamada._ ''política externa independente" de antes de 
t 964, por exemplo; significou a in1f0d-ução de novos pa
drões no relacionamento do Brasil co~ a. comunidade 
internacional: abandonou-se a polftica de alinhamento 
-estrito e automático com o ocidente, antes de mais nada, 
com os Estados Unido_s, e esboçou-se uma posição de li-
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derança do terceiro mundo, através de uma filosofia 
mais avançada de desenvolvimento econômico e social. 

A!): modificações políticas ocorridas em 1964, trouxe 
não apenas o reforno às normas tradicionais_do relacio
namento externo como, em muitos casos, um ·verdadeiro 
retrocess_o no "que se referia à defesa de determinados 
pri"ndr:iios da diplÕmacia -brasileira. O governo do Mare
chllr'Cas-telto Branco procedeu a uma revisão do proces
so de elaboração da política externa do nosso País, 
submentedo-a aos conceitos e diretivas emanadas no 
Conselho de Segurança Nacional. Assistiu~se, assim, a 
um retorno ao período da guerra fria e à foi"maÇão de 
novos_esquemas conceituais susceptíveis presumivelmen
te de guiar a ação externa do Brasil: a política exterior 
tornou-se igualmente militar e a teoria dos_ "círculos con· 
cêntricos de atuação" veio somar-se aos conceitos de 
"fronteiras ideológicas" e dt;:. "segurança c:oletiva" para 
diminuir a import"ância atribuída até então aos princí
pios de independência e soberania. Nesta época, nascia 
realmente a idéia de que as fronteiias de nosso País iam 
até o muro de Berlim. 

Essa política externa dependente foi abertamente con
testada no governo do General Costa e Silva e substituí-

_ da por um esquema conceituai que reatava em grande 
parte com os princípios seguidos anteriormente. A su:--
posta "confrontação bipolar", pela qual o Brasil estava 
indefectivelmente ligado ao "grande irmão americano", 
deu lug_ar a uma situação tendente ao policentrismo e os 

_ problemas de segurança cedem prioridade aos do desen
volvimento. A (lr~em da maior parte dos conflitos e ten
sões no cenário internacional passou a ser o. ''subdesen
volvimento" e não mais a ação insidiosa e maniqUeísta
do "comunismo internacional": o enfrentamento Leste 
)( ÜC$te cedia <!-Ssim seu lugar ao conflito Norte X Sul. 

O governo do General Garrastazu Médici não prosse~ 
guiu, contudo, a ação multilateral empreendida pela ad
ministração anterior no sentido de lutar contra a divisão 
do mundo entre_ desenvolvidos e subdc;senvolvidos. Ape
sar de pronunciar-se contra as grandes potências que 
pretendiam, segundo se dizia, o. "congelamento do poder 
mundial", a política externa do governo Médici rejeitou 
a diplomacia da ••prosPeridade conjunta" proposta na 
administração anterior, introduzindo em seu lugar~ "di
plomacia do interesse nacional". O fundamento da nova 
atitude era Precísamente o projeto "Brasil grande potên
cia", que levaria ao abandono da ênfase dada às ações 
multilaterais e ?O papel de líder do terceiro mundo, tal 
como praticado na conferência da UNCTAD de 1968. A 
euforia criada pelo chamado "milagre econômico" con
tribuiu para sustentar a tese de que o País deveria atuar 
_de man_eira autônoma no cenário internacional, diversifi
cando e ampliando suas relações cÕmo forma de elimi
nar os obstáculos à expansão do seu poder na~ional. O 
bilat6ra\ismo cresceu na própria medida em que o pro
gresso econômico permitia v·isualizar a crescente pro
jeção do Brasil no cenário internacional e, já no âmbito 
regional, se faziam alusões à hegemonia que resultaria 
do fortalecimento do poder econômico. 

No governo do General Geisel, assistiu-se, contradito
ria_men_te;à expansão e afirmação crescente dos inter_es
ses nacionais, evidentemente, em função muito mais da 
crise que viria modifLcar substancialmente as tegras do 
jogo no mercado internacional, do que por uma necessi
dade de se afLrmar como .. império", segundo as teorias 
con-tTdas na geopolítica-do general GolberY que tanto en
tusiasmo causaram no governo anterior. _A política ex
terna de Geisel tentou, então, proclamar a impossibilida
de de "alinhamentos automáticos", até certo ponto, se 
considerannos as questões fundamentais, abandonando
se inclusive os laços afetivos e políticos que nos uniam a 
Portugal, embora tardiamente, quando este já estava to
talmerite derrotado na África l!Jsitana. A _chamada polí
tica do "pragmatism-o r"esponsável''- tornou-se assim, 
cada vez mais, a manifestação de um bilateralismo 
atuante, com forma de garantir a expansão dos interesses 
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econômicos nacionais, no âmbito da comunidade inter
n~danal, então, já bastante debilitada pela crisC econô
m!ca. 

A diplomada do governo Geisel, aparentemerite ino
vadora, era, na verdade, profundamente conscrvadoura. 
Procurava acima _de_ tudo, trilhar os mesmos caminhos 
seguidos pelas grandes potêncius na busca de um prestí
gio maior a nível, internacion:ãiisto se revelacliu'amente 
na adoção de elementos da política tradicional - entre 
eles a expansão da capacidade militar do País e a asso
ciação crescente com o capital internacional para fins de 
continuidade âo crescimento eco-nOmlco -cOmo forma 
de promover o "poder nacional" e conduzir o Brasil à 
condição de parceiro privilegiado no cenário internacio
nal, "potência emergente", cOmo fof"(lassado a se cha
mar ou, de maneira mais pretensiosa, a oitava economia 
do ocidente, o que não deixa de ser uma verdadeira pia
da. 

Não abandonando o sonho do projeto "Brasil grande 
potência", tal política não apenas isolou o País du conlu
nidade_ dos países em desenvolvimento, como também 
justificou, paradoxalmente, a téoria dQ "congelamento
do poder mundial", condicionando esse processo à aces
são do Brasil ao_ .. seleto clube das nações industrializa
das". 

Apesar de ter procurado diversificar o seu relaciona
mento internacional, como meio de introduzir maior fle-
xibilidade no jogo diplomático,- a política externa do ge
neral Geisel, caracterizou-se sobretudo, por sua atitude 
passiva nos foruns multilaterais, Contrastando- assim 
com a agressividade observada no ânlbito das relações 
bilaterais. 

A retração e a timidez, a falta de clareza e a demora 
em assumir posiciõilame"irtOSriiais firmes, têm sido a tô- _ 
nica da política externa do Governá do -Geneial Figuei
redo, ainda baseada no chamado "pragmatismo respon
sávc;:J" herdado dos tempos Geisel. Humilhado, hoje, pe
las potências industriais que se preocupam a :Penas em sa~ 
ber como irão receber 90 bilhões de dólares e visto com a 
maior desconfiança pela maioria dos países do Terceiro-
Mundo, a política externa brasileira vivé o seu maiOr di
lema dos últimos ·20 anos. Desfeito o sonho de se tornar 
"grande potência, através do alinhamento com os países 
ricos e do abandono de suas origens, o Brasil é hoje um 
País solitário, cuja política externa passou d~. ''Pragmáti
ca responsável" para "pragmática em fã.ixa própria". 

A indecisão seguidi:i- pda diplomacia brasileira na 
atualidade e a sua falta de fii'ineza-frenteaos pioble:mas 
enfrentados peJoS países dO TefceirOMundo, é facilmen
te explicável se levarmos em conta que o nosso País ru.n:. 
da é dominado pelos princípios que Toram estabelecidos 
em 1964. Todavia, é drticilmente explicáVel quando se 
observa o conjunto imenso desses problemas, que mere
ceriam Um maíoi engajamento de nossa parte para não 
perdermos a oportunidade histórica qUe estamos perden
do em não assumir uma posição de liderança entre os 
países em vias---de desenvolvimento. 

O Brasil, como a maior potência do conjunto das 
nações do Terceiro Mundo, teria inegavelmente, em ou
tras circunstâncias políticas internas, ·um grande papel a 
cumprir na superação dos atuais obstáculos à coope
ração internaCional, em prol do desenvolvimento e does
tabelecimento de uma ordem económica internacional 
mais justa. Infelizmente, a atuação diplomática brasllei
ra atual continua a cometer os mesmos equívocos do 
passado, privilegiando a busca de novos mercados, prin
cipalmente na Ãfrica e na Américã Latina, em detrimen
to de um engajamento político mais decidido- ao lado 
desses países. Essas característiciis, mesmo disfarçadas 
sob o manto de uma terminologia aparentemente engaja,:,· 
da e comprometida, não engana a ninguém. Ela tem 
dado lugar a que diversos paíse"s-3.cu"Sem o Brasil e sua 
po!ítiva externa de oportunista e voltada meramente 
para interesses mercanfis a -curtO prazo.- A verdade é que 
o modelo económico vig'ente, totalmente condicionado 
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pela necessidade vital de exportar, tem sido, sem dúvida, 
um dos maiores responsáveis pelo descrédito de nossa 
polftica ex tema. A crise geral das economias capitalistaS, 
que foi pouco a pouco dificultando o acesso dos nossos 
produtos aos mercados tradicionais da comunidade eco
nômica européia e dos Estados Unidos, defendidos por
medidas protecionistits fortemente implantadas, levou o 
Brasil a diversitkar seus parceiros comerciais e a procu
rar novos mercados. Sob o ponto de vista da economia 
internacional, esse nos parece ser um dos motivos mais 
importantes que levará o Presidente Figueiredo, em pes
soa, a fazer uma viagem através de cinco Países africa
nos, no próximo dia 14. Vale ressaltar que em 20 anos de 
regime militar, esta é a primeira vez que um presidente 
brasileiro viaja at_~_a Á~rica e num- molJlento gravf~simo, 
pois, no dia 18, a sõfte e o futuro econômico do Países
faião sendo definidcis em irriportS.nte-reUrii~.-o do FMI. 

Pelo menos em três dos cinco roteiros africanos que 
serão v_isitados pelo Presidente Figueiredo, existem res
sentimentos políticos embutidos que datam de passado 
recente. A Argélia, até hoje, ainda espera pela solída_rie
dade- brasileira à política defendida pelos países não
alinhados_ e aos posicionamentos de vanguarda assumi
dos Por aquele país do Magreb nos foruns internãcionais 
a respeito, por exemplo, da situação política na África 
Austral e das discussões sobre uma nova ordem econó
mica internacional. Vale dizer que o Brasil sempre se po
sicionou de maneira esporádica e sem continuidade ares
peito das duas questões. O discurso pronunciado pelo 
Presidente Figueiredo na ONU é uma prova dess~ des
continuidade de nossa política externa. -Um discUrs-o de
sabafo, que pOdería ter grandes desdobramentos e con
tribuído para firmar uma nova posição de nossa conduta 
internacional, durou enquanto foi pronunciado. Ali -mes
mo, tia ltibuna da ONU, o pronunciamento brasileiro 
volatizou-se sem maiores repercussões. 

No que se refere à Guiné Bissau 'e C3bci Verde, apesar 
de 10 anos já terem se passad-o, Os qUe -gan-haram a 8uci:-r
ra contra o colonialismo na certa ainda não se -esquece
ram de que o reconhecimento brasileiro só-veio quase 
um ano depois de o PAIGC (PartidoAfricã.no PeTà Inde
pendência da Guiné e Cabo Verde), ter proclamado a in
dependência em 2/3 do país ocupado por suas forças mi
litares. Mais uma vez, a indecisão de nossa política exter
na nos fazia chegar atrasados ao enterro do cõionialismo 
português nas ilhas de Guiné Bissau e Cabo Verde. Aci~ 
dente_ histórico parecido nos atrasOu igualmente em re
lação à Angola e Moçambique, e isso foi cobrado ao 
Chanceler Sarai v a Guerreiro pelos dirigentes dos dois 
países, por ocasião de sua visita verificada em 1980. 

Todos sabem que o domínio português sobre aquelas 
terras, para manter o seu império, foi apoíido, até o fi
nal, pelo aparelho econômico-militilr~político e religiosO -
das nações desenvolvidas da Europa Ocidental que do
minavam o restante do continente, Depois, juntaram-se 
a elas, os Estados Unidos, que assumem efetivamente, 
após a Segunda Guerra Mundial, a hegemonia total no 
seio do sistema capitalista. Ao lado dos grandes _da eco
nomia mundial que sustentaram até o último instante o 
acervo português de alêm-mar, encontrava-se alguns paí
ses da chamada periferia do sistema, países sUbdesenvol
vidos e igualmente explorados pelo neocolonialismo e 
pelo imperialismo, enfim, países dependentes e submeti
dos de maneira dócil, à divisão internacional do traba
lho, pensada, organizada, orquestrada e colocada em 
prática pelos Estados Unidos quando o nazismo foi der
rotado cm seus próprios domínios. Entre esses países, 
encontrávamos o Brasil que, como vimos, resistiu até o 
.apagar das luzes portuguesas em terras guineanas. As
sim, fiel à sua condição de aliado natural do Ocidente de
senvolvido, o Bfasil preferiu esperar que as nações indus
trializadas e os Estados Unidos fizessem um milagre e 
salvassem o agonizante e decadente império português. 
Sem querer acreditar, o nosso País custou a aceitar que o 
colonialismo estava realmente morto na África portu-
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gucsa. t justamente para essa região, hoje livre, que se 
dirige o General Figueiredo e, se a pergunta for coloca~ 
da,)le ierá qt.ie -responder por que o Brasil só recq_nheceu 
a Guiné Bissau dois meses antes da independência total. 
Na certa, diria que se fosse hoje, em seu Governo, a po
sição brasileira seria bem diferente! ... 

Os mesmos erros cometidos por nOssa Política externa 
na Âfrica Austral há uma década, estão agora sendo re
petidos na América Latina, m3.is j?r"edsamente 6i:n re
lação ao conflito que envolve os Estados Unidos na 
América Cefltral. Mais uma vez a timidez, a falta de cla
reza e i Pouca firmeza, caracterizam nossa política exter
na, mesmo diante das ameaças de invasão que os Esta
dos Unidos vêm fazendo constantemente à Nicarágua e 
mesmo diante da presença física de tropas americanas na 
fronteira deste Pais. Aié hoje, os dirigentes sandiriistas 
-espera·m pelo Em.baixadÜr brasileiro em Manágua, que 
existia antes da libertação de uma das mais sangrentas e 
corruptas ditaduras que a América Latinajâ vira. O Pre
sidente Figueiredo esqueceu, assim, muito rápido as pro
messas feitas no México, de que o Brasil não apoiaria ne
nhuma tentativa de invasão da Nicarágua pelos Estados 
Unidos. Acontece que homens, navios e armas america
nas, encontram-se em plena circulação na região, en
quanto instrutores e comandos daquele pafs, ao lado de 
guerrilheiros aÍlti-sandinistas, lutam contra as tropas re
gulares na fronteira nicaragüenSe visando chegar até 
Manágua. ·o Brasil tem procufado, portanto, -eVitar -
qualquer decisão isolada de apoio à Nicarágua e, no 
campo diplomático propria~ente dito, o Embaixador 
Ernesto G utierrez não consegue sequer penetrar nos cor-

- red_ores do gabinete do Chanceler Saraiva Guerreiro e 
muito menos do Presidente Figueiredo, para contar a 
agressão que o seu País está sofrendo dos Estados Uni
dos. 

A política externa do General Figueiredo para a 
América Latina tem sido marcada pela passividade, evi
tando sempre um engajamento em primeiro lugar. É a 
polítjca d~ "ficar em J;:i!P-a do muro" e de segu_ir a rebo
que dos outros quando não existe mais condições de per
manecer à deriva. Quando a OEA quebrou inesperada
mente a sua subordinação a Washington, condenando_ 
por maioria qualquer intervenção na crise NicaragUense, 
o Brasil não teve outra alternativa senão apoiar tímida~ 
mente a iniciativa:Quando a quase unanimidade dosEs
tados Latino-Americanos condenaram a declaração 
Franco-Mexicana que propunha uma solução política 
negociad.a para a guel-ra em El Salvador, o Brasil outra 
vez teve de acompanhar, sem maiores comentários, a de
ciSão assumida primeirO" pelos oUtrOs. Durante a Guerra 
das Mal vi nas, o Brasil esperou navamente por um outro 
consenso e quando todos deram o passo à frente, fizemos 
o mesmo e ficamos do lado Argentino. No que se refere 
ao Grupo de Contadora, criado com o objetivo de en
contrar uma safda polltica para o conjunto da região 
Centro-Americana e constituído pelo Méxieo, Panamá, 
Venezuela e Colômbia, o Brasil é um grande ausente e 
limita-se apenas a observar de longe os seus trabalhos. 
Por ocasião da invasão Americana de Granada, a pri
meira manifestação brasileira foi de reticência e o Porta
Voz do Itamarati não perOeu a oportunidade para dizer: 
"ainda estamos fazendo uma avaliação preliminar do 
ocorrido. Havia na Ilha-de Granada uma situação pecu
liar e extrema de quase total ruptura das estruturas polí
ticas e sociaiS CesSe é um dado que não se pode ignorar 
na avaliação da situação. Só quando já havia um repúdio 
generalizado contra a invasão foi que o Brasil resolveu 
descer do muro e lançar uma nota condenando-a, fazen
do o mesmo através de voto na ONU, mas sempre acom
panhando os __ outros sem comentârios". 

Apenas em duas ocasiões recentes o Brasil foi forçado 
a assumir sozinho uma iniciativa e, assim mesmo, por
que estava diretamente comprometido com o caso: du· 
rante a crise dos aviões Líbios e nos acontecimentos do 
Suriname. Entretanto, os dois episódios serviram para 
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mostrar o des_compasso existente entre o Governo e o 
Itamarati em matéria de poiíiíca externa e a pouCa im
portância dada às suas iriiCíãlTVas. Na realídade, CoUbe 
ao Conselho de Segurança Nacional e não ao Ministério 
das Relações Exteriores, que ficou completamente des
moralizado, a responsabilidade de_definir posições e to-_ 
niar providências a respeito do relacionamento com o re~ 
gim e de Bouterse c a respeito do destino a s_er dado aos 
aviões de Kadafi. Assim, um episódio puramente diplo
mático se transformou numa questão de SegUrança Na
cional. Além do Baixo perfil internacional de nossa polí
tica, o Itamarati não tem qualquer espaço na negõciação 
da divida externa brasileira e em outras questões econó-
micas que são tratadas exclusivamente pelos tecnocratas. 
Enfim, como se pode levar a sério a política externa de 
um país que insiste emmanter_fechados os canais de ral
cionamento com Cuba, apoiando-se apenas no argumen
to simplista de que Fidel Castro teima em continuar ex
portando a revolução e espalhando a subversão pelo 
mundo? 

Só com a implantação da democracia recuperaremos a 
nossa dignidade e a nossa soberania como Nação. 

Terei o imenso prazer em questionar o Chanceler Sa
raiva Guereiro ã partir dos inúmeros pontos levantados 
neste discurso. Se faz necessário ouvir do Ministro opi
niões sobre os descaminhos da política externa· do nosso 
País. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)~ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnina. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A Bancada Federal do PDT com assento no Congres
so Nacional, reunida, na data de hoje, na sua totalidade, 
resolveu por unanimidade o seguinte: 

I -Ratificar a declaração de voto do seu represen~ 
tante na Comissão Mista, Deputado Délio dos Santos, 
incumbida de examinar e dar parecer sobre os Decretos
lei n9s 2.064 e 2.065, de 1983, voto este contrário ao pare
cer do Relator. 

2- Decidiu, ainda, a Bancada, que nenhum dos seus 
membros irá contribuir, sob qualquer título, para apro
vação dos referidos decretos-leis utilizando-se de todos 
os recursos e expedientes objetivando a rejeição dos mes
mos. 
3- A Bancada do PDT, fiel ao seus comprOmissos 

com o povo brasileiro e aos seus princípios doutrinâi'iOs, 
manifesta, mais uma vez, perante a Nação, contra toda e 
qualquer atitude ou ato do G_overno que Venha represen
tar prejuízo à nossa ecunomia e aos tr'!balhadores, e, 
bem assim, ferir à Soberanaia Naciaonal. 

4- Entende, também, a Bancada do PDT que sua 
posição está em consonânCiã COm todos os segmentos da 
vida nacional que aspiram a retomada do crescimento 
econômico, são contra o ·achatamento salarial e a inter~ 
venção do Fundo Monetário Internacional nos assuntos 
internos do País. - --

5- A Bancada, outrossim, repudia a açào do Gover
no de administrar por decreto, contra a Nação e contra o 
Congresso, usando, para isso, a fárç3 e a ameaça; como 
a exemplo, o Estado de Emergência em vigência paia a---=-
Capital da República. --

6-- Fiilalmente, a Bancada do PDT entende que o 
Congreso Nacional precisa resgatar suas prerrogativas 
perdidas, ao longo de 20 anos de arbítrio-que -estamos 
completando. Não é passivei que a vontade do povo bra
sileiro, seja desrespeitada por decretos presidenciaiS Cm 
cascata editados com base nos termos do art. 55 da 
Constituição federal, mas sem a legitirilidade necessária 
para neles se fundamentarem. (Muito bem!) 

O SR. P-RESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando 
pani ã prOXima a seguinte -

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 1, de 1981 (n9 865/79, na Casa de origem), que asse
gura m.iltr1cula; nas escolas de qualquer nível, aos servi
dores que especifica, tendo 

PARECERES, sob n9s 286, de 1981, 474 e 475, de 
1982, das Comissões: 

...:.._de Educação e Cultura- Jl' pronunciamento: favo
rável ao Projeto, com Emenda n~' 1-CEC que apresenta; 
29 pronunciamento: favorável à Emenda n» 2, de Ple
nário; e 

-de Constituição e Justfça, favorável ao Projeto e 
contrário às Emendas n9s 1, da Comissão de Educação e 
Cultura, e 2, de Plenário. 

2 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma

ra n' 131, de 1981 (n9 3.193/80, na Casa de origem), que 
modifica a redação do art. 42 e do inciso XXIX do art. 
89, da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966 -Código 
Nacional de Trânsito, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 852e 853,de ~ 
1983, das Comissões: 

-.de Constituição e Justiça; e 
- de Transportes, ComUnicações e Obras Públicas. 

3 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma

ra n9 103, de 1982 (n? 137/79, na Casa de origem), que ai: 
tera o art. 29 da Lei n9 6. 168, de 9 de dezembro de 1974, 
que criou Q ~undo de Apoio ao Desenvolvimento Soei~! 
- FAS, e-o art. 3~ do DeCreto~lei n9 594, de 27 de fna1o 
de I 969, -q~e instituiu a Loteria E$p0itiva -Fedúal, tendo 

PARECERES sob n9s 850 e 851, d~ 1983, das Comis
sões: 

-de Educação e Cultura, favorável 
-de Finanças, favorável, coin votO venciôO -ao Sena-

dor José Lins. 

4 
Votaçã.o, em turno único, do Projeto de-Lei do Sendo 

n" 120, de 1981- Complementar, de autoria do Senador 
Cunha Liina,-qti:e-acrescenta disPositivo a Lercomp1i:
mentii' n9 26, de· I f de setembro de 1975, que uriificou- o 
PIS-PASEP, tendo 

PARECERES, sob nts 858 e 859, de 1983, -das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Finan'!;as, favorável. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei âo Senado 

n"' 337, -de 1981, de autoria da Comissão especial do Júri 
Popular, que altera dispositivo do Código de Processo 
Penal, tendo _ 

PARECER, sob n~' 741, de 1983, da Comissão 
---'de Constituição e Justi'!;a, favorável, nos termos de 

substitu-tivo que oferece. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 830, de 

1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, de adia~ 
menta da votação para o dia 16 de novembro.) 

6 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

21, de_l982 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n'~' 123, de 1982), que au~ 
toriza o Governo do Estado de" GOiás- a elevar em Cri 
1.586_.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e seis 
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milhões e,setecentos mil crUzeiros) montante de sua dívi-
da consoÜdada, tendo - - --

!"ARECER, sob n~' 124, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu- Car
doso. 

7 
--Vàtação, em Priineiro turnO (apreciação prelimiriar da 

juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei do Senado n9 103, de 1981, de au
toria do Senador Franco Montara, que assegura ao em
pregado substituto salário igual ao do substituído, tendo 

PARECER, sob n" 779, de 1983, da Comissão 
-de ConstituiÇão e Justiça, pela injuridicidade·. 

8 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 280, de 1980, 
de autoria do "Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar Tribunais com juris
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n9 6.34, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador José Ignâcio. 

9 
Qiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução 

n9 16, de 1982, de autoria da Comissão Diretora;que al
tera e acresCenta dispositivos à Resolução n9 t46, de_ 5 de 
dezembro de 1980, modifiCada pela Resolução n9 50, de 
30 de junho de 1981, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 926, de 1983, da Comissão 
_;.de Çonstituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridícldade, com Emenda que apresenta de n9 1-CCJ. 

o-sR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

- (Liivanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FER
NANDO HENRIQUE CARDOSO NA SESSÃO 
DE 27-10-83 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
-tPMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente,_Srs._ Senadores: 

Mais uma vez a Bancada do PMDB nesta Casa, por 
suas lideranças, tem a obrigação de expressar sua desa
provação à tentativa de despejar nas costas dos assalaria

- dos e dos contribuintes o.ônus pelos desacertos passados 
da política económica brasileira. ~ 

Desta vez, entretanto, o espetâculo soube ser ridículo, 
pois toda a repetição na história se aproxima da farsa, é 
penoso. Penoso porque com pretextos fúteis, para criar 
um clima de tensão, discutiremos e talvez votemos o 
Decreto~ lei ni' 2.064 ou_ seu sucessor sob a ameaça das 
"medidas de emergência". Penoso porque a área eccmô
mica do Governo, não podendo ~isp<lrar as armas da 
emergência, -Volta sUa metralhadora elétríca contra alvos 
indefesos e cada vez mais ã.mplos: penaliza agora a classe 
média, os mutuários do BNH, o próprio Sistema Finan~ 
ceiro de Habitação-, e assim por diante. Sobre o pedestal 
da massa assalariada de trabalhadores, jã esmagados pe
los expurgas do INPC- sem que a. "proteção" dos que 
recebem até 3 salários mínimos deixe de ser mortalha 
para uma camada jâ abatida pelos efeitos- geraís da polí
tica económica_- erige-se, com o Decreto-lei n9 2.064, 
ou seu sucessor, nova pirâmide de vítimas da política 
económica. 

É- desnecessário repetir o que a própria Liderança do 
PDS já disse ao Ministro Delfim: assim não dá. O art. 
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44, o dos aposentados, parece ter sido expurgado do de
creto. 

O golpe baixo desferido nos milhões de contribuintes 
do Imposto de Renda, cuja distribuição pelas atíquotas 
vai obedecer a, "inflação decretada" de 100% quando a 
real alcançará o dobro, fazendo com que os que antes 
pagavam 20% paguem agora 25% ou m<iis e assim por 
diante, até-Chegaf-se a criaçãO de nOva aTfCtuota, de 60%, 
parece que atravessou- incólume as negociações entre 
Governo e -PDS. · 

E asSim- também atravessaram sorrateiramente princí
pios de tributação e formas de definição da política-Sala
rial inaceitáveis. 

Limito-ine às aberraçõeS princfP8.is para protestar. 
O Decretõ-lei n\> 2.064, introduz I:J., "livre negociação" 

na sistemática da política salarial, que será implantada 
entre 19 de agosto de 1985 e_ 31 de julho de 1988. 

Eu vou me ater, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais 
aos aspectos fundamentais da filosofia d-o- prOjeto~ pOr
que, por ingenuidade minha, pedi que no meu gabinete 
se procedesse ao estudo das alterações que o Decreto-lei 
nQ 2.064 procedia na nossa legislação, que são tantas e 
tão numerosas, que fizemos uma tabefa de 50 páginas,
mas parece que a tabela de 50 páginas serviu de pouco, 
porque em poucas horas, aliás, por sorte, já houve modi
ficações nesse conjunto de medidas. N:lo obstante, a fiiO
sofia permanece, e é a ela que me dirijo, portanto. 

Entretanto, esta ''Livre negociação" l:: regulamentada 
pelo estado: Ela dar-se-á a partir de patamares automáti
cos de aumento que corresponderão a p6rcentagens do 
INPC (art. 26).: E mais ainda, o art. 27 diz que além dos 
reajustes previstos pelo artigo anterior, empregados e 
empregadores poderão negociar parcela suplementar de 
aumento cum fundamento "no acréscimO de produtivi
dade da categoria, parcela essa que terá por limite supe-
rior, fixado pelo Poder Executivo; a variaçãO do Produto 
interno bruto (PIB) real per capita, ocorrida no ano ante
rior". 

Entre 19 de agosto de 1985 e 31 de 1988, da mesma for
ma, além dos ajustes feitos em proporção decorrente do 
INPC, poderá ser negociada outra parcela "condiciona
da ao resultado económrco-financeiro da _empresa~ do 
conjunto de empresas ou- dã categoriã económica" (art. 
29). 
Mais ainda, esfa lei de bronze dos salários coloca uma 
camisa-de-força nos aumentos do setor público até 31 de 
julho de 1988, pois o art. 42: -à:iã que até aquele prazo 
aquelas entidades ''deverão observar que o dispêndio to
tal da folha de pagamento de cada semestre( ... ) não po
derã ultrapassar o dispêndio total da folha de pagaffiento 
do semestre imediatamente ãritCfior", descontados natuM 
ralmente os aumentos e acréscimos que o deCretO-=leí au
toriza. E abre vãlvula para que empresas em dificuldades 
financeiiis fixem salários -a6-ilixo dos aumentos p~:evistos 
pelo art. 26, seja através de negociação, seja por sentença 
judiciaL Tal prática estende-se às empresas do setor 
público, às de economia mista, às fundações instituldas 
pelo setor público, concessionárias de Serviço Público 
Federal, etc. em cujo caso caberã "exclusivamente ao 
Conselho Nacional de Política Salarial (CNPS) fixar, 
mediante resolução, o nível de aumento coffipatívei-Com 
a situação da empresa" (Art. 26 § 49). 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Contratação maior· de "livre negociação'' serla-difícil 

imaginar. 
E eu trago esta questão à discussão do Senado, porque 

o imediatismo do nosso debate, todos nós preocupados, 
o País inteiro, com as reduções de salário, não riOs têm 
deixado o tempo sufi~iente para verificarmos que, junto 
com essa diminuição de salãrioS, se impõe uma nova filo
sofia salarial, altamente danosa para os assalariados bra
sileiros. Entrega-se, aqui, por esses artigos à discrição de 
um Conselho que é composto exclusivamente, por ho-
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mens do Governo, pela burocracia, a capacidade de fixar 
o nívCl de salário abaixo de qualqUer Útbela-. 

Tudo isso está regulamentado de tal forma que se 
proíbe qualquer acréscimo independente de índices âefi
nidos pelo Poder Público e de decisões do Conselho Na
cional de Política Salarial. Tudo dependerá desses dois 
órgãos. 

E se mantem o esdrúxulo conceito económico de 
"Produtividade da Empresa", ou "da categoria", para 
logo revelar-se que esta produtividade será, de fato, defi
nida pelo aumento real per capita do PIB ocorrida no 
ano anterior. Tudo, portanto, na dependência de cálcu
lÕs e índices oficiais. 

Nenhuma palavra sobre o direito de greve. Nenhuma 
inovação no contrôle público dos índices que medem o 
INPC (eu próprio tenho projeto neste sentido), nada que 
assegure, realmente o caráter de seriedade e liberdade 
nas negociações salariais. 

E esta a Filosofia salarial de longo prazo. 
E a curto prazo? 
Nào entrarei nas minúcias. Apenas o essencial. O cor

te na massa de salários- pouco importa se de 20% ou de 
- 13%- sobre salários já expurgados em pelo menos 10% 

de seu poder aquiSitivo real durante os últimos 12 meses 
(para fiC-:.lr neles) produzirá dois efeitos imediatos: 

- intensificação da -recessão -
- desemprego da massa de empregados que vivem, 

-b~ún ou mal, da renda dos que dispõem de mais altos sa-
lá~íos, pois foram estes os mais duramente atingido_s. De 
novo nesta matéria, nada que pudesse aliviar a injustiça 
social que a recessão e o desemprego causarão. 
- não se-pensou em seguro-desemprego (tantas vezes re
jeitado pila maioria ilesta Casa), cOmo ainda este ano, 
por projet!=! do eminente S~nadot Humberto Lucena._ 

- Nem em plano de emprego-mínimo urbano. 
- Nem em nada que possa conter a miséria e o deses~ 

_pero das massas empobrecidas. 
Amanhã, quando a Igreja protestar pela falta de aten~ 

dimento e de solidariedade minima aos pobres e aos de~ 
sem pregados, quando o magma social entrar em convul~ 
são, virãO os agoureiios -de sempre gritar que existe sub~ 
versão e q~e Se 1rripõe a Ordem obtida pela violência das 
balas "legais", p-orque disparadas por policiais. 

Não é sempre esfe, contudo, o tratamento dado pelo 
- decreto aos que foram penalizados (às vezes injustamen~ 

te) pela tributação. Isentou-se- e nós apoiamos a medi~ 
da- o setor definido como de "microempresa", tia inci· 
dência do imposto de renda. Foram taxados os juros reM 
cebidos por pessoas físicas ou jurídicas produzidos por 
ORTNs, e demais títulos, pois o art. 5Q do Decreto-lei nQ 
2--.064 eleva de 30 para 40% a incidência do imposto nos 
tftulos de prazo inf6rfor a 24 meses, de 25 para 30%, de 
24 a 60 meses e de 20 para 30% os de 60 ou mais meses. 

Porém, nos parágrafos 39 e 49, do mesmo artigo 59 se 
declara que a nova tributação, que ocorrerá a partíi' de IY 
de janeiro de 1984, poderá ser modificada pelo Conselho 
Monefário-Nacional em até 50%, ou seja, 'o que a lei põe, 
o Ministro dispõe, vía consulta telefónica aos membros 
dO Conselho Monetário Nacional ... 

Ou seja, assim como se dá liberdade à burocracia para 
--- diniinuir sitárros, se dá também liberdade a essa mesma 

burocracia para diminuir tributos, cUjos efeitos são, en
tretànto, opostos, sempre para pior, no casO dos assala-

- riadOs, e para melhor, no caso dos pOupadores. - -
Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as indagações

fundamentais: para que servirá tudo ist'à; a_casO para dar..: 
nos solvência no exterior? Como? Resolverã a recessão e 
Criará empregos o becreto..:iei n'i> 2.064? OU o que o subs
titUa? pu-apenas- fatã.Iidade! ~faz que curiiPre o -que 
se disse ~o FMI ser a intenção cumprir? 

Comecemos pelo raciocínio de base do Governo: É 
preciso conter a inflação e déficit público. Seria o corte 
salarial o caminho dnico e melhor adequado para iSto? 
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Se a contenção salarial, por si só, f~eiasse a espiral in~ 
--flacionária, o Brasil já teria contido~ inflação há muito, 

Ou ocor~eu_aumento do salário real durante este ano? 
Ou, por acaSõ-, o aumento nominal acompanhou a in
flação? Não foram expurgados os índices do INPC? Não 
estamos desd~ [Q de janeiro, sob o guante dos decretos· 
leis que cortem drasticamente os salários? Nesta "expe
riência" não decorrem já to penosos meses? 

Foi dito e redito que o Governo se obrigava a ínterfe-
rir na política. salarial, jogando por terra a Lei n~> 6.708, 
porque o peso dos salários no setor estatal levava ao dé
ficit crescente. 

Entretanto, análise menos interessada em justificar a 
política proposta pelo FMI mostra que nem sequer este 
argumento procede, As estatísticas da SEST, do Minis
tério do Planejamento, apresentam os seguintes dados 
sobre o peso dos salários nos dispêndios gerais do Setor 
Público da economia em 1982. 

Setor Produtivo Estatal 

Despesas correntes: 6.293,5 bilhões de cruzeiros Des
pesas de Pessoal 

E Encargos Sociais: 1.225,5 bilhões de cruzeiros ou se
ja, as Despesas com o Pessoal não chegaram a 20% das 
despeSas correntes globais. E mesmo nas atividades típi
cas de Governo, impropriamente classificadas como em
presas, a porcentagem dos gastos com Pessoal não al
cança 50% do global. 

Não é novidade, tampouco que no setor privado esta 
proporção é ainda menor. Dados do Ministério da Fa
zenda, (Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas) mos
tram que 'em-1980 as 300 maiores empresas do País, para 
uma receita global de Cr$ 22.698;5 bilhões de cruzeiros 
gastaram 978,7 bilhões de cruzeiros em salários e orde
nados (4,3% do tqtal) e mais 323 bilhões de ·cruzeiros 
(1,4% do global) _com encargos sociais. No conjunto, 
pouco mais de 5% do global. 

Enquanto issQ. as receitas totais das entidades finan~ 
ceiras a.ti_ngiram 4.796,6 bilhões de cruzeiros ... 

Mais expressivamente ainda, no setor estatal, entre 
1982 e 1983, enquanto os gastos (inOacionados) com sa
láríóS e encargos sOciais passaram de 1.708,7 bilhões de 
cruZeiros para 3.100,0 bilhões, os encargos financeiros 
pulavam de 1.098 bithões para 3.300 bilhões de cruzei~ 
r os. 

Eis aí a radiografia do câncer de nossa economia: os 
salários menos do que duplicaram em 12 meses, enquan

- to os gastos financeiros das empresas triplicaram e a ia
nação cresceu !50%. 

-O Sr. José Lins - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Com- muito prazer, ouço V. Exf-, nobre Senador José 
Lins. 

O Sr. José Lins- V. Ex~ faz referência ao Decreto-lei 
n9 2.064, _corrigido jã sob a forma do Decretp-lei n9 
2.065._ É inegável que a contenção do custo da mão-de-
obra é medida antipática, impopular e certamente inde
sejável sob todos os pontos de vista, exceto um, naturat
mente.- !':: que n~ma situaçãC! de dificuldade como esta, 
há necessidade do sacrifício de todos. 

O Go_vern_o adotou uma série de medidas para distrí
buir do melhor modo possível a carga do combate à in~ 

~li"ação: sobre o_caPitai, sobre o setor financeiro e, agora, 
sobre a mãoMde-oºra. Des~J979 a lei permitia o reajus-

. tamento do salárÍo de- inodo_ autom.Mico, !=OntemQlando 
os salários menores, com uma C-Qrreção superior à in
Oação e os salários maío_res com correções menores. Mas 
todas essa~ tabelas, não reduziam a f<?lha_~eral de mão
de--obra no ,País. E é-aqUi que p~rece residir a causa fun

-dãmental do debate, ou melhor, o ponto nevrálgico do 
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debate. V. Ex~ faz referêriC:Ia -a participação -da mã.O=-de
obra em vários setores, inclusive no setor do Governo, 
mas esquece o custo da mão-de-obra.em_butído em todos 
os insumos que-são utilizados por todas as empresas. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V. 
Ex~ é economista. Estou me referindo ao conjunto da_fº: 
lha salarial; os insumos estão ai. 

O Sr. José Lins- Mas é exatamente a isso que quero 
me referir. V. Ex• pode ver, pelas contas nacionais, se 
analisá-Ias, que a folha geral de salários do País ê supe
rior a 54% de toda a_ renda nacionaL Não vale. portanto, 
considerarmos apenas a participação da mão-de-obra di
reta, de uma determinada empresa ou instituição. V. Ex~ 
tem que ver é o total da mão-de-obra embutid_a em todo 
processo produtivo, seja essa mão-de-obra diretamente 
utilizada pela organização ou já oriunda, ou jâ incluída 
nos insumos que ela utiliza, por outro lado, é impossível, 
a meu ver, combatermos a inflação_ sem agir sobre uma 
parcela dos custos, que é superior a 50%. É claro, nin
guém gosta de fazer isto. O própriO Governo sofreu -
V. Ex.~ viu as dissersões dentro do PDS - roas, infeliz
mente, o momento exige o sacrifício de todos e é só nesse 
sentido que se podem justificar essas medidas. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço o aparte de V. Ex~ N.a.tur;;~,lrn_eo_te, a .linha da 
minha argumentação não vai no sentido de que não ex is~ 
ta um certo peso da mão-de-obra no conjunto da econo
mia. Vai em um oUtro sentido. Quando terminar a leitu
ra do meu trabalho, espero ter esclarecido qual o senti
do. 

O O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um apar
te? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pois não. OU.ço_o ap·arte de V~ Ex• __ 

O Sr. Ma_rçond(!_s_ Gadelha - Nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso, nós começamos nos colo
cando de acordo com V. Ex' num ponto que se aproxi
maria do tdeal de justiça social se nós pudéssemo repor, 
sempre, o poder de compra do trabalhador, a cada surto 
inflacionáriO. Em níveis-de_ dois dígitos, há quem diga até 
que um pouc_o de inflaçãu há de ser sadio para impulsio
nar, como forma de impulsionamento da economia. En
tretanto, nobre Senador, quando a inflação descamba 
para os três dígitos e corre o risco de se tornar incontro
lável, se nós repusermos o salário precisamente na faixa 
correspondente ao crescimento, à avaliação do custo de 
vida, nós estaremos também, além de Jazer essa justiça 
social que V~ Ex.' recorre, nós estaríamos; também, san
cionando essa inflação. Nós estaríamos, por assim dizer, 
homologando esta_ inflação, nós estaríamos assimüldo 
embaiXo _desta inflação, nós estaríamoS Cãffuborando 
para a- sua continuidade ou atê para a sua elevação. O 
que é pior, nós estaríamos aceitando essa situação. Se a 
inflação passa para--150% e se eU elevo o salário eni 150%, 
eu me sinto bem, cm paz de espírito, mas estaria-intranM 
quilo quanto ao futuro do Pa;ís. E, mais adiante, nós 
teríamos 300% e eu feria que reâ}ustar o Salário; também 
na faixa de 300%.At:te([d_o, nobre Senador, que V. Ex• 
não há de ser tão-rigoroso ao ponto~de não admitir,-pelo 
menos, um pequeno gradiente, um delta, de modo a que 
se dê uma impressão declinante, de forma a se obter um 
efeito psicológico razoável, para que se acredite que esta 
inflação começa a ser de alguma forma domada, O r.esul
tado, a que V. Ex~ alude, o massacre da classe média, 
não seria, em nenhum moiherüo, diferente da moratória 
proposta pela Oposição. 

O SR. FERNANDO HENRIQ!JE CARDOSO-~ Eu 
pediria a V. Exa. que 'terminasse, porque eu falo, inclusi-
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ve, sobre a moratória, mas eu não terminei minha linha 
de raciocínio. 

O Sr. Mareondes Gadelh8 - Talvez eu estivesse me 
antecipando. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a) - E o tempo 
--de V. Ex~ está para se encerrar, nobre Senador. 

O Sr. Mareondes Gadelha - Só quero dizer que essa 
alteração, que vai acontecer no perfil de consumo, não 
vai ser diferente de uma moratória, Muito pelo con
trário, será até uma forma mais atenuada e mais branda. 

O SR. FERNANDO HENRIQVE CARDOSO- Eu 
agradeÇo o aparte de V. Ex.~ e quero reafirmar que ã liM 
nha de raciocínio defendida por mim aqui, e pelo meu 
partido, não é a linha de raciocínio fácil de ser destruída, 
de que os salários devem acompanhar automaticamente 
a Inflação. A nossa Unha de raciocínio é outra, e aqui eu 
a expus com simplicidad_e. Ê que os salários já estão pe
nalizados há muito tempo, não acompanh<~m a inflação 
há muito tempo. E, por outro l<ldo, existem outros com
ponentes do processo inflacionário que não estão sendo 
ãtacados de forma devida. 

Continuo a leitura Sr. Presidente, para entrar justa
mente nesses outros componentes. Dizia eu: 

Com·o justificar-se·; ei1tão, a carga de cavalaria blinda· 
da no~ salários e o u~o da cavalaria ligej_ra nas medidas 
tributárias, isentando-se delas os Iucro.s especulativos? 
Será justo pedir ao Congresso que apfove o 2.064 em 
versão benigna- mas ainda assim letal para a expansão 
da economia e do emprego - em nome da necessidade 
de cortar déficits públicos e conter a inflaçãO? 

O Governo não pode desconhecer que o que "puxa" 
os preços, neste momento, não são os salários, mas sim o 
próprio programa de ajustamento à recessão e à dívida, 
tal como preconizado pelo FMI. Em estudo recen.te, "O 
Programa de Estabilização e a Política Salarial" o eco· 
nomjsta Dércio Munhoz analisou _os componentes de 
custos introduzidos pelo programa de estabilização do 
FMI, orçando-os em USJi 33 bilhões (que podem ser 
comparados ao valor da massa salarial global do País 
que é da ordem de US$ \00 bilhões). 

A preSSão real sobre os preços adVeio portanto, da 
maxidesvalorização de fevereiro de l2.83, da elevação 
dos juros dos combustíveis 20% acima da inflação, do 
aumento da carga tributária (impostos diretos e indire
tos) e da retirada dos subsídios do açúcar, do trígo e do 
crédito agrícola. -

Isso, somado à orgia especulativa acelerou a inflação e 
o déficit das empresas públicas. Basta dizer que a cor
reÇ"-do monetária e os juros da dívida interna, elevamMna 
dos 7.9 trithões de cruzeiros de 1982 para não menos de 

-25 trHhões de cruzeiros no final d_este ano. 
Diante deste quadro, quem mantém a expectativa de

que a baixa dos salários nominais diminui(á ·a inflaÇão e. 
que, no final (para uma dada meta, como diz a exposição 
de motivos do Decreto-lei n9 2.064 ... ) haverá senão ga
nhos para os assalariados, pelo menos equilíbrio? Nem 
ganharão os assalariados, nem os consumidores ficarão 
tianqüilos,- Pois continUará a alta_ dos preços, apesar da 
contenção salarial. 
. Rc~tu ver os efeitos de tudo isto sobre a divida externa, 
preocupação real do _FMI e, natu_ralmente, dos credores 
internacionais. 

Para este efeito sim, o corte salarial é útil: ele acelera a 
recessão e, ajudado pelas medidas tributárias e creditíM 
cias anunciadas, pode levar o Pais a tal ruína que, forço
samente, haverá saldos na balança comercial, como os 6 
bilhões de dólares que se esperam para ó ano em curso. 

E esta a lógica do programa de estabilização do 
D~creto·l5'!i n9 2.064 e dos que o sucedam na mesma liM 
nha. 

Novembro de 1983 

Ainda assim, com todo o sacrifício social que o remé
dio rcccs_sivo impõe ao País, a dívida continuará impagá
vel nas condições atuais. 

Não quero entrar na polémica relativa à moratória. 
Ainda porque, apesar da moratória ser factível em tese 
(como o demonstrou em excelente exercício intelectul\1 o 
Prof. Antônio de B:.uros Castro, da U.F.R.J., em recente 
documento apresentado ao Seminário Brasil-Europa em 
Angra dos Reis) esta medida requereria _uma política 
prévia, que aliviasse os efeitos negativos imediatos que 
ela acarretaria, E o Governo, imprudentemente, arrasou 
as reser"\!as e não estocou bens estratégicos essenciais. 

Mas. quero n1ostrar, servindo-me de exercfcío feito 
por outro economista, este da U.N.B., o Prof. Flávio 
Yersiani, que para tornar pagável a dívidaexterna seria 
necessário baixar a taxa de juros para cerca de 5%f6% ao 
ano e dilatá-la para 30 unos de prazo. 

Não imagine que se trata de taxa irrealista: ela corre
ponde aos 2% de juro~ reais (média do que ocorreu nos 
últimos :w anos) acrescida de 3 a 4%, correspondente à 
tax<J de inflação aceita pela O.E.C.D. como razoâveL 

Vejamos os números. Orç·ando-se a dívida em 90 bi
lhões de dólares, se os juros forem calculados a 15% ao 
ano.- meta do atu2l Presidente do Banco Central, 
consideralldO:se spreads e fees que os banqueiros ainda 
não aceitaram, se o prazo de liquidação· fosse dilatado 
para 30 anos, teríamos os seguintes perfis de desembolso 
anual para pagar juros e principal: 

30 unos. IS% . US$ 11,2' bilhões de dólares pjano 
60 anos, 15% USS 10,8 bilhões de dólares pjano 

PO-rtanto, se não entrasse recurso algum na conta de 
capital do balanço de pagamentos, teríamos de produzir 
por ano, durante 30 ou 60 anos, um superávit na conta 
de transações correntes 3 vezes superior ao produzido 
este ano", qUe seria uma enorme recessão, para terinos 
um excedente de 6 bilhões de dólares, e desses 6 bilhões 
têm que ser descontados cerca de 2 bilhões de dólares 
que corresp-OOdem a outros serviços, menos os juros, e 
realmente seriam 4 bilhões, e nós precisaríamos multipli
car por três esse excedente, para pagar a dívida, se ela 
fosse a 15% ao _ano, e se fosse dilatada por 30 ãnOs de 
prazo. 

Outra seria a figura, se nós, só em exercício, baixásse
mos-Os JuroS'j)"ara 5% ao ano. Neste caso, o pnzo de 30 
anos daria cerca de 6 bilhões de dólares por ano,_ e no 

--prazO-de 60 anos, cerCa de 5 bilhões de dólares por ano. 
~ claro que estou fazendo aqui um exercido, uma hipó
tese, e não estou introduzindo capitais nOvOs, nem estou 
levando em conia a inflação mundial; entretanto, a curto 
prazo, estou sendo extremamente realista, e esseS sãO ·as 

juros. 

Não há como deixar de concluir que a política econó
mica global_dcve reorientar-se no sentido de coibir a es· 
peculaçãÕ inte!na, congelar progressivamente os índices 
da correção monetária e no sentido, quando não da mo
mtór[a (ou depois dela) de uma negociação global (com 
auxílio da pressão de outros pafses devedor_es) que force_ 

-a ditãtação dos prazos e a baixa da taxa de juros. 

Mas pari isto, Senhores, se requer firme e sólida y_on
tade política nacional. 

O PM DB está aberto à negociação nesta direção com 
todos os partidos e com os responsáveis pela direção do 
P_aís. Mas ele coloca na mesa de negociaç_ões, não-apenas 
as diretrizes acima, como uma política de forte cunho so
ciaL 

É na crise que a massa dos subempregados e dos de
sempregados mais necessita de instrumentos de sobrevi· 
véncia. O PMDB está disposto a discutir medidas sala
riais que se compaginem com as dificuldades do momen
to. Desde que se-ataquem os problemas centrais;' qUe sãõ 
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a recessão e o gargalo externo. E desde que se propo
nham medidas de emergênCia para salvar da fome e da 
miséria os desempregados c os que nunca foram empre.. 
gados. 

O Sr. José Lins- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não, nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Congratulo-me com V. Ex~ Tenho 
sido aquí um dos defensores desse diálogo inteq)arti
dârio; para mim, ele é fundamentai·C-COnstitui 6'-Ceine_de 
toda a recomposição do processo po[[tico nacionaL t 
claro, temos as nossas divergênciaS, nOssos -pontOs de 
vista, cada um visando à solução do problema, através 
do seu próprio enfoque. Mas este diálogo, paro mim, 
nobre Senador, é fundamental. Hoje tive uma grande 
alegria, porque cu considero importante o fortalecimenM 
to dos Partidos. E o que aconteceu hoje com o PDS, se 
reencontrando numa reunião que lhe deu condições de 
entendimento, vem fortalecer o Partido e a meu ver for· 
talecer, também, o diálogo político nacionaL Quanto ~s 
observações que V. Ex~ faz eu acho, nobre Senador, a ex· 
portuçào não é recessiva. Os_juros, se baixarem, terão 
como V. Ex' observou, uma grande influência. Isso seria 
o ideal. Só que não somos nós; é o mercado externo que 
fixa esses juros. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Como diz V. Ex~. não somos nós, é o mercado externo. É 
por esta rallio que nossa proposta é do fortalecimento da 
vontade pública nacional pam que, por decisão nossa, 
possamos impor os termos de negociação lá. fora, por· 
que, pelos termos de negociações atuais, nossa dívida se· 
rá impagtível. 

O Sr. Humberto Lucena~ Permite V. Ex~ um apurtc? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não, ouço V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex•, ao falar por dele· 
gação desta liderança, sobre os temas da atualidade, faz 
um discurso ibrangente~ como o foi, a proposta alterna· 
tiva apresentada pelo Presidente U!ysses Guimarães, cm 
nome de nosso partido sob o título "trav_essia" da Tribu- _ 
na da Câmara dos Depu-iados. -

V. Ex~. em suas palavras, enfatiza todos os pontos da
quele pronunciamento histórico e V. Ex' alude bem à ne
godação a qual sempre estivemos abertos. Aliás, foi iniM 
ciativa nosstl através do Presidente Ulysses GuimarãCs, 
lançar cs:>a idéia pnra a sociedade brasileira. Só que so
mos favorú\·cls a uma negociação global que ataque as 
raízes dos problemas nacionais a partir da dívida exter
na, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, e não 
apenas no aspecto puro, simples, da politica salarial. 
Portanto, congratulo·me cam v_. Ex~ e digo, mais uma 
vez, que na verdade _é por este caminho que o PMDB 
quer trilhar, e só por ele que nós entendemos que o País 
pode sair das tremendas dificuldades em que se encontra. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço a V. Ex• pelo aparte. 

O Sr. Martins Filho - Peirmite y_. Ex~ um apartCf 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não, Senador. 

O Sr. Martins Filho --Meu caro Senador Fernando 
Henrique Cardoso, eu endossaria, em grande parte, o 
seu pronunciamento; encontro no seu discurso muitos 
pontos comuns. E se nós nos detivermos cuidadosamen· 
rena análise da proposta do PMDB, do PDS, através de 

um pronunciamento nesta tribuna do Presidente José 
__ $_arney e, posteriormente, no próprio documento da Co

miss5o dos Onze, se nós olharmos a proposta do PDT, 
que também foi exposta nesta tribuna atrav8s do Sena· 
dor Roberto Saturnino, vamos encontrar muitos pontos 
comuns que poderiam servir de plataforma para esse tão 
.desejado entendimento que V. Ex~ mais uma vez vem 
realçar dessa tribuna. Eu me associo coro este aspecto do 
entendimento, com o maior entusiasmo, porque ac11o 
que a crise económica do Brasil adquiriu tal dimensão, 

- ta! grandiosidade, e as condições internas, sobretudo as 
externas,_cstão ITcando cada vez mais complicadas, tanto 
que a previsão para 84 até 86 é de uma lenta recuperação 

- do comércio exterior; não há é a curtO" prazo, uma baixa 
de juros internacionais, que irá tornar o problema do 
Brasil maiS difícil ainda. Evidentemente que esse enten· 
dimento se impõe por estas razões. Eu parabenizo V. Ex~ 
pelo seu pronunciamento, na tarde de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a _ 
campainha.)- Lembro <:~o nobre orador que jâ se esgo

-tou o tempo de que dispunha. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~ Es-
tou terminando, Sr. Presidente. 

AgraQeço a V._ Ex~, e dentro do que foi esclarecido 
pelo Lidcr do PMDB, o nobre Senador Humberto Luce
na, é nosso propósito ni.anter um diálogo nacional, para 
que nós possamos realmente enfrentar o problema da re· 
cessão, o problema da dívida externa, o problema sala
rial, enfim, o conjunto dos problemas do País. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex~ um. aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Ouço, com muito prazer, o nobre Senador José Frag_e!IL 

O Sr. JQsé Fragelli- Ontem eu fiZ un1 prOnurlc-íamen· 
to mostrando, de acordo com o art. 55, da Constituição e 
com as lições dos constitucionalisbs~- como Geraldo 
Ataliba e Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que o.s sa
lários não são matérias que possam ser incluídas num 
decrcto·lei.. .. Então, eu ucha que dCYeria ser um ponto 
paru o qual o nosso Partido deveria voltar o melhor da 
sua atenção. Será transigir com a Constituição da Re
pública, se nós concordamos que essa solução venha 
através de um decreto·leí; ê matéri& que não pode ser ob
jeto de decreto~ lei. Apenas por hora este aparte, para fi
car evidenciado que se nós comba_temos o decretoMlei, 
por todas essas razões de ordem econômiêa e, sobretudo 
de ordem social, como V. Ex~ muito bem expõe, também 
temos o dever de combaier os Decretos-leis n~'s 2.064 e o 
2.065; que vêm aí, por essa razão de ordem constitucio
nal. desde que um dos objetivos principais do nosso Par
tido é lutar pela legatidade e pela constitucionalidade de 
todas as medidas que forem tomadas pelo Governo e, 
sobretudo, aprovadas pelo Congresso Nacional. 

-0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Tem razão V. Ex~ Os membros do PMDB que farão 
parte da comissão que vai discutir o Decreto-lei n"' 2.065 
já est5o instruídOs -pela Liderança, 'no serltido de reafi~
mar esse ponto constitucional de suma importância. 

Te!_mino, Sr. Presidente: 

Ainda que sejam paliativos a um verdadeiro programa 
de seguro-desemprego, estamos_ dispostos a discutir o 
uso dos recursos do Finsocial pa!a financiar um plano de 

-- Cn1prego mín-imo urbano. Ao lado das frentes de traba
lho rurais. Existem recursos federais e os _estados e mu
nicípios podem, com eles, implementar políticas de am
paro às massas desempregadas. 

Estamos dispostos a discutir medidus tributárias e fis
cais, algUmas das quais colltidas no Decreto-lei n"' 2.064. 

Mas, não aceitamos penalizar a classe média, deixan
do_ de tributar os ganhos com as ORTNs e inantendO a 
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fabricação de dólares falsos, com a cláusula de correçào 
cambial. Achamos possível trocar, digamos, 25% das 
ORTNs por títulos de longo prazo, desindexando-se 
progressivamente os papéis, sempre que se protejam os 
pequenos e médios poupadores. 

E, acreditamos que as medidas tributárias propostas 
pelos prcleitos na "Carta dos Municípios" devem ser le· 
vadas a sério e com sentido de urgência. 

Existem pois medidas a serem tomadas. N5o acredita
trios que a a tua! equipe econômica governamental possa 
encará-las. Não somos os únicos a pedir mudanças nesta 
área. -outros as exigem, por outros motivos -=...-como ain
da ontem se ouviu na Câmara dos Deputados. 

E pasma, a nós e ao Pais inteiro, que o Presidente, 
diàntc de tanta celeuma, persista fiel ao engano. 

Já que o Governo começou a negociar com o PDS, 
pois que tome o embalo, jogue a carga ao mar e se abra 
efetivamente à negociação com o País, livrando-se da· 
queles que por todos são criticudos. 

Neste caso, como brasileiros responsáveis, nós do 
PMDB deixaremos de ser forçados a dizer não evoltare
mo.nt ãbrigar a esperança de que, apesar de nossas dife
renças, encontraremos meios para melhor servir ao po
vo. 

Mas é bom terminar dizendo o que o Senado Federal e 
a sociedade inteira percebem: _se até agora a crítica maior 
se dirige à política econômica e a seus condutores, não 
há moratória política que salve do incêndio o Presidente, 
se ele permanecer inerte diante de tanto descalabro. 

Poupamo·lo muito pelo que significam -os símbolos e 
por causa da evolução do processo poHtico. Poupe· nos 
ele agora da tarefa desagradável da fazenda nós também 
coro ao velho dito: "o rei estâ ilú" (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 7-/1-83 
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para 
uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hú poucos dias ocupei esta tribuna pant dizer da grave 
crise que estava assol;.mdo os produtores de algodão no 
Nordeste, especificamente na Paraíba, em face de a ex
pansão da praga do bicudo na zona do brejo, no meu Es
tado, atacando tenazmente o algodão herbáceo. E fiz, 
naquela ocasião, um apelo ao Sr. Ministro da Agricultu
ra que esteve, na Paraíba. examinando in loco _o_ proble
ma, pura que S. Ex~ liberasse, sem mais tardança, os re· 
cursos indispe-Ii.sávcis da ordem de 9 bilhões de cruzeiros, 
para fazer face à erradicaÇãO do algodoeirO afetãd.o Peta 
praga. 

Não sei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se__atê agora es
Sas- providências forllm tomadas, pelo que renovo a S. 
Ex~ o meu ãpelo ao Sr. Ministro da Agricultura. 

Agora, o fulcro do problema vincula-se à falta de pa
gamento aos agricultores pelas Cooperativas algodoeiras 
que, tendo adquirido o volume mâximo da última safra 
em 1983, ntjo conseg~em descontar duplicatas de com
pra do algOdão nas agências do B.:ii1c6 do Brasil e Banco 
do Nordeste, notadamente. 

E os agricultores encontramMse, assim, em sjtuação fi. 
-nanceira desesperadofa. Somente na Cooperativa Algo
doeira da _cidade de Patos- PB, mais de oitocentos as
sociados proprietários grãndes, médios e pequenos, não 
tê?"J- !1Jais para -qiret1_1 r~c_orrer além das representações do 
Ser1-ãdo e da Câmara, senão aos poderes públicos execu
tivos competentes, no caso os Ministérios da Fazeilda, 
Planejamento e Banco do Brasil e Nordeste. 

Nos últimos dias, "A União", órgão do governo do 
Estado da Paraíba, também diyulgou entrevista de repre· 
sentante dos pequenos produtores do Município de Pas
sagem - PB, denunciando essa mesma e gravíssima si..: 
tuação. São milhares de agricultores do algodão, esteio 
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da economia paraibana, que, mesmo à proximidade de 
chuvas, não dispõem do número para atendimento às 
suas urgentes dificuldades de trabalho e de sobrevivência 
faee aos critériOs protel~fóflos de atendimento financei
ro pelos setorcs oficiais às cooperativas. 

Hoje, o Sr. Edmilson_Lúcio de Souza, presidente da_ 
Cooperativa Algodoeira de Patos, _no gênero a mais im
portante do Estado, dirigiu veemente apelo a mim c ao \9 
Suplente de Deputado Federal Octacl1io Queiroz, pedin
do para tornã-lo extensivo às ba_ncadus da Paraíba e do 
Nordeste, sob esse alarmante aspecto conjuntural da 
produção algodoeira e a necessidaOe_ de s.olução urgente 
e inadiável do problema. 

Assim, são prejudicados o emprego de milhares e mi~ 
lhares de trabalhadores rurais e a atívTd:Jde dos produto
res em todos os níveis, as rendas públicas, e por tudo isso 
faz-se urgente, urgentíssima; uma providência concrc~a 
do Governo Federal. 

Aproveitando a minha presença na tribuna, Sr. Presi
dente_e Srs. Senadores, como se trata de assunto_ correla
tQ, referente a financiamentos do Banco do Brasil, leio 
para que conste dos Anais, o seguinte telex que recebi 
ontem: 

832l63GOPB BR 
PLCO GOV 
JOÃO PESSOA/PB 03-10-83 
TELEX CIRCULAR 

SENADOR HUMBERTO LUCENA 
SENADO FEDERAL 
BRAS!LIA/DF. 

Levo conhecimento ilustre amigo et conterrâneo 
Banco do Brasil estah dificultando concessão dos 
beneficias de prorrogação dos débitos dos proprie
târio rurais na ârea atingida pela seca vg exigindo 
reapresentação de documentos cadastrais et novos 
documentos pt transcrevo relação distribuída agên
cia Banco do Brasil Sousa vg caracterizando verda~ 
deiro- absurdo pt abreaspas 

a) Titulas de propriedade devidamente registra
dos no registro de imóveis pt 

b) certidão negativa de títulos protestados nos úl~ 
ti mos 5 (cinc_õ) a:rios et de ações cíveis vg crimhiãls-ef 
trabalhistas pt 

c)Certidào -de quitação de imposto estaduais et 
municíPãis pt 

d) Certidão negativa de ações cíveis et criminais 
vg de distribuição obrigatória: na justiça Tederal vg 
et de ações çíVeis vg fiscais estaduais et municipaiS -
pt 

e) Quitação do INCRA -1983 pt 
()Certidão vintenaria de propriedade do imovel 

pt fechaaspas Para obter tal documentação o agri~ 
cultor gasta em média trintii mil cruzeiros vg sem le~ 
varem conta que chega a perder entre dez et quinze 
dias de trabalho no seu encaminhamento et recebi~ 
menta pt em importante esclarecer que Banco do 
Nordeste do Brasil vg Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo et Banco do Estado da Paraíba não- fil~ 
zem tais exigencias pt enca-reço encaminhar apelo 
Miiiistro do Interior vg Presidente Banco Centr-al vg 
Superintendente S.UDENE et Presidente Banco do 
Brasil sentido determinar suspensão imediata tais 
exigencias vg veem- trazendo in-satisfação et intran
quilidade vg laboriosa classe agricultores pt cordiais 
saudações 

Eilzo Nogueira Matos 

Como se vê, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tais fatos 
acontecem num País onde há funcionando plenamente 
um Ministério Extraordinãrio para a Desburocrati
,zação. É realmente de pasmar. 

Era o que eu tinh_a _a dizer. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MU· 
RILO BADAR6 NA SESSÃO D~E 7-11-83 E QUE. 
fõ.NTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
/'"UBL!CADO POSTERIORMENTE: 

O SR. MURILO BADARú (PDS- MG. Para uma 
cOtTiunicação-.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

NãO tenho a honra de conhecer pessoalmente o Advo
gado Sobral Pinto, mas, desde os tempos de estudante de 
Direito, eu o tenho presente na minha observação, aten
to sempre_ a sua figura de verdadeiro Himalaia em meio a 
orOgrafia humana do BrasiL Como representante de Mi
nas Gerais no Senado Federal, não posso deixar de fazer 
um registro ao ensejo da comemoração do nonagésimo 
aniversário desta notável figura da vida brasileira, repre
sentada por esse mineiro de Barbacena, que deu toda a 
sua existência à luta pelo direito, pela justiça e pela liber-
dade. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permita-me V. Ex~ um apar
te? 

O SR, MURILO BADARÓ - Com muito prazer, 
nobre Senador Nel~on Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Apenas para uma retificação 
neste momento.' V. Ex~ invoca a qualidade de min_eiro 
para falar sobre Sobral Pinto. V_. Ex• devia invocar a sua 
_qualidade de brasileiro para falar sobre Sobral Pinto, 
porque ele não se contém apenas nas montanhas minei
ras, pois é um nome de projeção nacional, como V. Exf 
bem o reconhece. É ele hoje um patrimônio da Nação, 
pela sua capacidade de luta e pelo seu devotamento ao 
direito e à liberdade. Espero que V. Ex• retifique; não 
fale como minei:ro, fale- como brasileiro. 

O SR. MURILO BADARÓ- Defiro o requerimento 
do eminente Sen-ador Ne"Ison Carneiro. 

De fato, assinalo apenas a modéstia- da representação 
mineira, para exaltar um vulto que de certa maneira, 
como acentuou o nobre Senador Nelson Carneiro, não 
se confina aos eStreitos limiteS da nossa província. t:. uma 
figura de dimensão nacional, e todas as honlenagens que 
lhe são prestadas e tributadas nesta oportunidade estão 
muito aquém do seu merecimento. Ele engrandeceu a 
Pátria, dignificou a profissão de advogado, elevando-a a 
alturas magníficas, fez da_ luta pelo direito e pela justiça a 
razão de ser da sua existência. Sobral Pinto é hoje um pa
trimônio- nacioil31 pelos maravilhosos e extraordinârios 
exemplos de bravura, de coragem na defesa dos postula-
-dos básicÕs da vida social. -

O Sr. Virgilio Tá"ora- Pe~it-e V. Ex• um aparte? (O 
Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a. fazendo=soey_a 
campainha.)- Solicito ao nobre Senador Virgílio Távq~ 
ra que não aparteie, porque o orador está falando etn 
breves comunkações. 

O Sr. Virgílio Tá"ora - São dois pesos e duas medi
das ... (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Nobre Se
- nadar Nelson Car~eiro não solicitou o aparte; S. Ex• fez 

uma intervenção ex abrupto. 

O Sr. Hélio ~Gueíros- Fez uma ieclainação. 

O Sr. Virgílio Tá"ora - Ex abrupto, eu diria que 
Sobral Pintõ represerita tudo isto que S. Ex' disse, mas 
principalmente representa uma qualidade típica~ a bra
vura do homem brasileiro, a bravura do homem qUe en
frentou o Estado_ Novo, que muita gente se esquece do 
que foi, a pe~_s_oa que teve a coragem de defender os direi~ 
tos humanos que Prestes, co~o qualquer outra possuía, 
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e que lhe estavam sendo negados, quando lhe tiraram a 
própria filha nos campos de concentração da Alemanha. 
O ÇioverJlO brasileiro de então impedia de todas as ma
neiras possíVeis que o pai tives .. <;e a posse, embora na ca
deia, daquela filha cuja custódia foi, graças a Sobral Pin
to, mais tarde entregut;; à _sUa avó. 

O SR. MURILO BADARO- Sr. Presidente, todas as 
vezes em que o_ nome de Sobràl Pinto é prOnunciado, ele 
desperta essas manifestações de entusiasmo, eis que sua 
figura se reVeste de grande magnitude. Quanto maior a 
admiração que suscita, nas entrevistas dadas aos órgãos 
de comunicação, deixa assinalada sua grande humildade, 
sobretudo face ao mistério do sbrenatural, atribuindo 
tudo a Deus que nada lhe negou. 

O Sr. Benedito Ferreira - Assim de forma não regi
mental nobre Senador Murilo Badaró, jã que hâ o prece~ 
dente de entrar de maneira abrupta, Sr. Presidente, V. 
Ex~ me adverte, me retirarei ráPido da fala, Só para con. 
signar este aspecto: o poder da fé, o quanto é importante 
a fé na formação de um homem, vez que, quando V. Ex• 
se reporta ao fato:·vindo através dos meios de comuni
cação, procura enaltecer e exaltar a sua condição de ho

-mem de fé e pela sua l'é effi "Deus, onde Sohral Pínto sem. 
pre se nutriu e sempre teve foi-ças para- en1balar e 
forüileCer.se na luta. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa es
clarece ao eminente Senador Murilo Badaró que jâ foi 
aprovado um _requerimento de autoria do nobre Senador 
Fábio Lucena, no sentido de que seja realizada sessão es~ 
pecial destinada a homenagear o eminente Advogado 
Sobral Pinto. 

O tempo de V. Ex• está esgo"tado. 

O SR. MURILO BAD~Ró - Sr. Presidente, agra
deço. o esclarecimentQ. 

Não estando em Brasília à época em que foi votado 
esse requerimento, não tendo podido assínâ-lo, entendi 
de meu dever, como representante de Minas Gerais falar 
a respeito dessa efeméride, deixando consignado nos 
Anais do Senado .Q inteiro teor dest~ pequeno, mas ex
pressivo editorial-do Jornal do Brasil- "Lição Liberal" 
-,do dia_S d_e.__nQ.vemb:ro de 1983, noticiârio-cjue~- na mi-
nha opinião, produziu a mais perfeita definição para 
Sobral Pinto- o "Advogado da Liberdade", e é ao Ad
vogado Sobral Pinto, "Advogado da Liberdade'', que, 
neste momento, saúdo, fazendo votos para que Deus 
conserve a sua preciosa existêricia, a fim de que continue 
prestando às novas gerações de brasileiros o magnífico 
exemplo da sua coragem, da sua bravura, da sua fé e da 
indesmentfdU crença no Direito. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MURILO BADAR6 EM SEU DISCURSO: 

LICÃO LIBERAL 

Lúcído e atuante, completa 90 anos de idade o advo
gado Herâclito Sabia! Ptnto, que se credenciou à adini
raçãO de seus compatriotas de todas as filiações parti
dárias e crenças religiosas, pela dedicação assombrosa ao 
conjunto de valores que dão dignidade à existéncia, em 
que pese a vigência de vicissitudes e dificuldades. 

Ao longo do último meio século, em que a República 
brasileira experimentou os mais prolongados surtos de 
aut-oritarisinO de nossa história, Sobral Pinto colocou 
sua inteligência a serViço do direito de_defesa das sucessi
vas gerações de presos políticos, em todas as fases, que 
foram muitas, em que tivemos que conviver com esse fe~ 
nômeno, há muito existente nos paíse.'i civilízados do 
Ocidente. Sua luta em pfol desse di_reito deu-se da forma 
a mais ampla, abrangen"do desde a exigência de consti
tuição dos- correspondentes- processos- que em muitas 
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oportunidades, durante aqueles surtos, tentouRse poster
gar ou mesmo evitar, punindo-se cidadãos sem qualquer 
culpa formada -, à observância dos diversos ritos con
sagrados pelo Judiciário, como sobretudo o respeito à 
pessoa tanto nos interrogatóríos Como no regime carce-
rârio. -

A repetição e a persistência dOS CiClos em que deixa
mos de nos pautar pelas regras do Estado de Direito 
iriam mostrar à Nação tanto a pefsisiêiicia -e Combativi
dade do ardoroso advogado como, em especial, sua ab
soluta imparciãlídade. O cidadão Sobral Pinto sempre 
teve preferências políticas- Cõrihecidas mas estas nunca 
irlterferiram quando se tratava da defesa do perseguído 
polítiCo, que. a julgai- Por sUa atuação contfetà, deviR ter 
na conta de dever absoluto. E assim, homens filiados às 
mais diversas organizações politicaS, algUmas até incom-. 
patíveis com sua fé católica, ficaram~lhe devedores -de 
gratidão eterna. 

Para exaltar a tradição de independência do Poder Ju
diciário, Sobral Pinto sempre se ergueu contra tribunais 
e leis de exceção. Sem em'bargo de que a presença de tais 
instâncias n'Unca lhe tenha servido de pretexto para 

OÍA-RIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

furtar-se ao cumprimento do que considerava ser sua 
obil&ação. Ao mesmO tempo, jamais se furtou a reco
nhecer a correção do comportamento dos juízes, que 
mesmo em tais circunstâncias soUberam preserVar a dig
nid~de_da função, a exemplo da Justiça Militar no últi
mo período. 

A militância de Sobral Pinto como advogado está, 
pois, identificada com valores da mais alta relevância. 
Respeito à dignidade do homem, prevalência da justiça, 
preservacão_do Estado de Direito, liberdade de consciên
cia- eis os supremos princípios que marcam a sua vida. 

Não se constrói uma Nação sCm homens que saibam 
devotar-se a valores, just~mente o que torna a vida digna 
de ser vivida.- Por seu exemplo, mais que por palavras, 
constituem os padrões de .mora1idade sem os quais não 
~e-pode educar a juventude. Por isto mesmo, embora to
dos saibam que_ Sobrai Pinto não considera nada ter feito 
de extraordinário, senão que se comportou d3 forma 
coino o faria qualquer outro em circunstâncias ariã:log:is, 
é noss_o dever, pois também os termos, exaltar essas vir
tudes, esperando que se tornem patrimônio cOmum-- df: 
nossa elite, como sempre desejou o compatriota de __ que 
todos nos orgulhamos. 
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ATO 00 PRESIDENTE 
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O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, _d_o Regimento interno e de acordo com a.dele
gaçào de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora nt? 2, dC4 ae abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n"' 006657.83, Resolve 
aposentar, por invalidez, Zélia Fiuza Víanna, no cargo 
de Agente Administrativo, Classe .. C", Referência NM-
25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos têr
mos dos artigo:; 101, inciso I, e 102, inciso I, alíOea b;da 
ConstituiçãO âa República Federativa do Brasil, combi
nados com os artigos 427, incisCdl, § 2"', 428, inciso III e 
415, § 4<>, da Resolução SF nt? 58, de 1972, com proventos 
integrais c a gratificação adicional por tempo de serviço 
a que tem direito. conforme determina o artigo 3"' da Lei 
5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n"' 4.345, de l964. 

SenaOo- Fe"derãl. 8 de novembro de 1983.- Moatyr 
Dana, i"' Více-Presidente, no exercfcio da Presidência do 
senado FederaL 
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I -ATA DA 199• SESSÃÓ, 
EM 9 DE NOVEMBRO DE 1983 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Requerimento 

--N~' 831/83, de autoria do Sr. 
Senador Odávio Cardoso e outros 
Srs. Senadores, de h_omenagens de 
pesar pelo fa\ectmento do Senador 
Nilo Coelho. Presidente do Senado 
Federal. Aprovado, após usarem 
da palavra os Srs. Octávio Car_d_o_
so, Pedro Simon, Helvídio Nunes, 
Itamar Franco, Severo Gomes, 
Passos Pôrto, Almir Pinto~ Héfío 

SUMÁRIO 

Guciros. Gaódd Hermes e Fernan
do Henrique Cardoso, _tendo o Sr. 
Presidente se _ _associado em nome 
da Mesu. 

1.2.2 - Comunicação da Presi
dência 

-Cancelamento da sessão con
junta convocnda para hoje, às 19 
horus. 

-Adiamento, parã- outra opor
tunidade, do comparecimento ao 
Senado de S. Ex• o Sr. Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, 
anteriormente marcado pura ama
nhã, dia 10 de novembro; e ma
térias que constituirão a.-OrdCm do 

Diu da sessão ordinária de ama
nhli. 

1.3- LEVANTAMENTO DA 
SESSÃO. ' . 

2 - Discurso proferido em sessão 
anterior 

Do Sr. Almir Pinto, pronuncia
do n <1 sessão de .8-l 1-83. 

3-ATAS DE COMISSOES 

4 - MESA DIRETORA 

5- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

6 -COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES 

SEÇÃO 11 

QUINTA-FEIRA, lO DE NOVEMBRO DE 1983 

Ata da 199~ Sessão, 
em 9 de novembro de 1983 

I• Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Presidência_ do Sr. Lenoir Vargas. 

ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS. ACHAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

-I ris Célia- A!tcvir Leal- Mário Maia- Eunice 
Michiles -- Fãbio Lucena - Rui mundo Parente -
Claudionor Roriz- Galviio Modesto- Odacir Soares 
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa -João Castelo- José Sarney-
Alberto Silva- Hclvidio Nunes- Almir Pinto- José 
Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto- Martins Fi
lho- Humberto Lucena- Marcondes Gadclha- Mil
ton Cabral - Aderbal Jurcma- Murco Macíel- Guj
lhermc Palmeira - João Lúr.:io - Luiz Cavalcante -
Albano Fwnco - Lourivat Baptista- Passos Pórto
Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana
João Calmon - Moacyr Dalla- Amaral Peixoto
Nelson Carneiro- Roberto Suturnino -Itamar Fran
co - Murilo Badaró -Alfredo Campos - Amaral 

- Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo Go
mes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Derval 
de Paiva -Benedito Canelas- Gastão Müller- Ro
berto Campos -José Fragelli - Marcelo Miranda
Saldanha Derzi - Affonso Camargo- Álvaro Dias
Enéas Faria - J.aison Burreto -Jorge Bornhausen
Lcnoir Vargas - Curtos Chiarelli - Pedro Simon -
Or.:t(lvio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A lista de 
presenç-a acusa o comparecimento de 65 Srs. Selladores. 
Havendo número regimental, decl;.trO aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

]9-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 831, DE 1983 

Pelo falecimento do Senador Nilo Coelho, Presidente 
do Senado Federal, requeremos, na forma regimental e 
de acordo com as tradições da Casa, as seguintes home
nagens: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) representação nos funerais; 
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AlMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Oiretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Oiretor ExecutivO 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

c) apresentação de ~ondol~ndas à f;.tmHia e ao Esta
do de Pernambuco; c 

d) levantamento da sessão. 
Sala das sessões, 9 de novembro de 1983.- Octáviq 

Cardoso, como Líder do PDS - Pedro Simon, como 
Líder do PMDB - fvbrcos Madcl- Lenoir Varg;;t.S
Pa.o;;sos Pôrtu - Almir Pinto - He!vfdio Nunes- Ita
mar Franco - Gabriel Hermes - Fernando Henrique 
Cardoso - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Vargas)- O requeri
mento lido depende de votação~ em cujo encaminhamen
to poderão fale r uso da palavr~l os Srs. Senadores que _o 
desejarem. 

Em votaçilo. 

O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Presidente, peço a pahl
vra para encaminhar ll votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vurgas)- Concedo a _ 
palavra <lO nobre Senador Octávio Cardoso, pitra enca
minhar ;J votação. 

O SR. OCf Á V lO CARDOSO (PDS - RS. Púún
caminhnr ti vot<.Lç~o_.)- Sr. Presidente, S~s.-S_enadáres: 

O Congresso Nacion<ll, o Pais e o mundo poHtico aca
bam de perder, com a morte do S_cnador NilQ Coelho, 
Presidente desta Casa, uma de suas melhores expressões. 

Nilo Coelho, o médico, _u Deputado Estadu;.Jl, o De
putado Federal, Secretúrio de Estudo, Governador de 
PerntLmbnr.::o e Senador _dt\ Repúblka, foi sempre uma fi
gura exemplar de polítko. Corajoso, desassombrado, 
impulsivo muitas vezes c generoso·sempre·soube mostrar 
com a suu intrepidez, :.1 sua coragem o seu devotamento à 
caustl pública, c momentos importantes da vida nacio
nal, o _cmúter politico e a inspiração pat.ri:ótiCa, Enluta~ 
se, portanto. o Senado Federal. o Congresso Nacional o 
seu Par_tido c tl Rcpúblü::a com o seu passamento, numa 
hora grave da nadonalidttde na manh~ que se sucedeu a 
uma memorúvcl noite de lut;.ts no Congresso Nacional, e 
que se exerceu. na maior plenitude, a dcmocracia_o deba
te político. o confronto das idéias justamente no último 
momento de vida daquele que deveria estar presidindo 
com sua altivez, com sua independência, o Congresso 
Nacional. 

Nilo Coelho foi tAmbém _o médico e o empresário bem 
sucedido, o governador progressista que desbravou o in
terior do seu Estado com estradas, escolas, com4ri·. 
cações e sane~J.mento básico: _pi9neiro_ !_'laj:tgiãC! mi con_s_· 
trução de casas populares, realizou um governo verda

.deiramente progressista. 
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Por is~o, Sr, Pr_csiden~e. Srs. Senadores, nós_ do Senac;lo 
Federal, mais uma vez, contritos com tantas perdas que 
tem marcado est_!,!__Ü.Lsa nos últimos anos, choramos, la· 
rncnta_moS a perda de nosso Prc...;;idente,_ figura exemplar 
de político, de chefe de família. -homem probo. corajoso, 
que certamente deix.ar;.i S<lUdades entre seus pares. 

O SR. PRESIDENTE (lenoir Varga~)- Concedo a 
palavra ao nobre Líder do PMDB, Senãdor Pedro Si
mon, para encaminhar a votação. 

O SR. PEDRO SIMON -(Pr..-tDB -RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orudor.)- Sr. Presi
dente, Srs. S_enadores: 

O Líder do PMDB Humberto Lucena, acompanhan· 
do a delegação de parlamentares. encontra-se no mo
mento cm Pernambuco, levando o respeito, carinho e 
afeto do PMDB, de todo o Brasil. à figura extraoidinária 
do Presidente do --congresso Nacional, Senador Nilo 
Coelho. 

Não há dúvida nenhuma de que estu é uma hora difícil 
para o Brasil, dolorosa para tódos nós, onde, a par das 
divergências e daquilo que possa nos separar, temos que 
parar para pensar e reconhecer o quanto nos identifica 
na luta, no trabalho e na bravura deste_ grande homem 
que foi .Nilo Coelho. Homem_ que buscou o _voto popu
lar, homem que como Deputado Estadual, Deputado 
Federal cm diversas Lcgislaturas, como Senador da Re
pública c como Secrctúfio de Estado, como Governador 
do seu Estudo e como Líder do Governo nesta Casa, e 
como Presidente desta Instituição, sempre se impôs pelo 
-seu carúter, pela sua integridade e pela sua receptividade. 
Homem do qual se podh.l, repito. discordar- é muito 
provável que muitos companheiro~ meus do PMDB de 
Pernambuco muitas vezes tenham ~ele di.<>cordado -
mas somos obrigados u reconhecer que se tratava de um 
homem íntegro, homem sêrio, homem ço_r_reto, homem 
de bem, homem que lut_avu por suas idéias com denodo, 
com esforço c com dedicaçàl). 
-Nesta época Wo difícil e sêria da nossa luta politica, 

quando temos que ll!tar Contm tanta:>. e tantas dificulda
des por que atravessa o Brasil. sou testemunhu de que 
Nilo Coelho era aquele que unia a figura de grande em
presário, à de Presidente do Congresso Nacional. Lutava 
valorozamente pela causa política, preocupava.se com 
soluções rcuis para as dificuldades que estamos vivendo. 

Nilo Coelho, no último pronunciamento, na última 
v~z que falou à Nação, da tribuna do Congresso Nacio
nal ou pelas páginas· da imprensa, chamava a atenção de 
que nós devíamos nos compenetrar de que a hora e"ni· du
ra,-as soluções deveriam ser buscadas e que o povo sofre-

dqr nece.~sitava urgentemente de um equaciona~ento de 
modelo -econõmico mais jUsto, mais real. E sendO ho
mem que vinhu dtt lideranço do Gove-rno, c sendo ho· 
mem que estava nu Presidência do Congresso Nacional, 
sendo home-m de Governo, as suõJs afirmativãS "adqui
riam um conteúdo especial, um significõ.!do especial, por· 
que eram as afirmutivas de um homem que reConhecia, 
cm sendo do Governo. estava ajudando o próprio Go
verno em _cb.amand_o ~ atenç~o dos_ (esponsáveis diretos 
pela Nução para a hora que estamos vivendo e para as 
responsabilidades que temos buscado equacionamento 
de soluções para a normulizaçGo da realidade bra:>.ileira. 

Não podemos deixar de reconhecer, independente
mente, a esta altura, das nossas posições de Oposição e 
de Governo. nao podemos deixar de reconhecer seu ges
to, na célCbre sessão do Congresso Nacional onde ele, 
po-r que não_ dízer, preferiu disCordar da Liderança de 
Seu Partido, da sua própria Bancada, para tomar uma 
posição dívef"gente, contrária aos interesses do Governo 
mas que faria com que ele ficasse em paz com sua cons
ciência, ao tomar urna decisão que ele ach<Jya estava cer
ta. Atitudes como aquela, em momentos dr;.lmátícos, 
dífíceis; nos fazem- compreender sua personalidade, seu 
destemor e, por que não dizer, sua independêncía. Tenho 
~.---erteza de que aquele gesto, último como Presidente do 
Co_ngresso NaCional, marcou sua vida, marcou sua pre
sença nesta C usa e marcou realmente o conceito que sua 
terra, o grande Pernambuco e o Brasil inteiro têm com 
relação a sua atuaçào no Cpngresso NacionaL 

Médico, e coino tu] conhece-dor dos problemas sociais 
e do sofrimento do Nordeste, conhecedor dos proble
mas, dus diliculdadt:~ que atravessa aquele povo, aquela 
gente~ empres[Jrio, quantas vezes antes da doença deba
ti~ e discutia o drnma que vive o Nordeste, quando dizia: 
;.Se nós quéiomos empresários não sabemos o que será 
no futuro, no amanhã, quando com tristeza vemos men
salmente us empresas do Nordeste despedirem pessoas 
P!Jrque o parque industrial do Nordeste nrto tem ir1ais
coi1dições ·de sobreviver à crise". 

Por issO, nesta hora em que estamos prestando esta 
homenagem, - homenagem de adversário, mas de ad· 
versário que tem a obrigação de reconhecer no homem 
que tombou- o seu grande gesto, a sua grande atuaçã_o
não podemos deixar de lembrar, aqui, quando acontece
ram os incidente:; lá do Riocentro ele, como Líder do 
GoVerno,- assumiu a tribuna para dizer que buscaria ime
diata-rrlente saber da responsabilidade do fato, da res
ponsabilidade dos -autores," não importasse o rumo dos-
aconteCimentos. Aquela foí sua tomada de p-Osição com 

-relação à--realidade . 
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Não posso deixar de lembrar, nc.:•;tu hora cm que um 
Senador tão dolorasamentc. 1~to prematuramente é leva
do do nosso convivia, e outro sofre a am<lrgura da dor e 
do sofrimento- o COmpi.tnhdro Teotônio Vileh.1, não 
posso deixar de recordar aquele discurso duro de Teotó
nio Vilt:lu da tribuna desta Casa, cxatamcntc quando 
analisava problernu pessoal r.::om relação -a uma usina de 
úlcool que estava sendo instalada por um grupo empre
sarial nas A lagoas, e não lhe foi rcrmitido, por proble
ma<; governamentais. O Senador Nilo Coelho, na época 
Líder do Governo, se empenhou, lutou, se esforçou e 
buscou. no múximo do possível, se econtrasse uma so
lução. Ele disse: tu és cmpr~:.ário. tu estás. no outro lado. 
Adma disto tudo o Governo deve prcocupar~se com os 
interesses do nosso povo, da nossa gente. c essa_ usina é 
tão importante püra A lagoas como i.:: importante pür<l o 
Nordeste. 

Eram gestos como este, de patriotismo, qut: fortale
ciam Nilo Coelho, gesto muito importantc:.s. 

Quando procuro Conht:ccr o que pcnsum cm alguns 
municípios, em ulguns Estados, pergunto, muitas vezes, 
menos aos meus comp<tnhciros c mnis aos adversário,; 
meus e de meus comp<tnheiros no seu município, no seu 
Estado, porque eles muitus vezes, dUo-nos conceitos que 
siio importantes. 

Pcrguntava cu hoje a çomp:tnheiros do PMDB de Per· 
nambuco, a companheiros eassados inclusive, com rt':· 

Iaçào ao Senador Nilo CÕdhÜ, e eles me rcspÜfrdcram: 
"Foi um homem que, quando Governador do Estado, 
num.a época de arbítrio, numa época de exccçf10, nüma 
época dura, numa êpoc<t cm que muit.as injustíçus romm 
praticadas, por parte de Nilo Coelho clils nào acorilecc· 
ram cm Pernambuco. Poderiam ter acontecido vindas de 
outro selar, poderiam ter acontecido vindas de outros 
segmentos da sociedade organizada,_ m_as Nilo Coelho, 
pelo contrúrio, nüo perseguiu, n1io· praticou injustiças, e 
muitas injustiças quc_elc pôdt: evitar, em ocasiões cm que 
ele podhl colaborar para que as injustiças não suct:des
sem, ele assim o fez. 

Estes conceitos, estas anúlises cjú(.! faço nesta hora. 
qu~tndo Nilo Coelho não é o tcido-pnderoso Presidcntl.! 
do Congresso Nacional, não é mais empresário, grande 
líder de Pernambuco, quando nüo tem nadu mais a dar e 
a oferecer a ninguém, é muito importante a gf-ande ho· 
menagem que lhe prestum seus adversários que sofreram 
injustiças em época cm que S. Ex~ era Goveri-mdor. os 
quais poderiam, a esta altura, estar magoados. Pelo con
trário. Fazem questão de salientar a sinceridade, a grun· 
deza como Nilo Coelho procurou Governar o Estado de 
Pernambuco. Divergência. repito, muitas. Nüo há dúvi
da nenhuma de que lá, no seu Pernumbuco, muitos c 

muitos devem cslar como os nos;ios companheiros de 
Parlamento, homenugeando o Senador Nilo Coelho. 

Nesta hora é importante que ele saiba que os_seus,ad
versários estão também sofrendo_u sua uusência,larl-1cn· 
tunda a sua ausência, num momento como este cm_que a 
s~a presença à frente do Congresso Nacional Cra da 
maior importância e do maior significado. 

Haveremos de encontrar, evidentemente, alguém que, 
eleito, o suceda, mas dificilmente haveremos de encon· 
trar alguém que tenha o seu espírito, a sua intuição de 
que o momento e a hora de afirmação do Congresso Na~ 
cional passava pelo fato de que cada um deveria dar a 
sua colaboração. 

Nilo Coelho, como Presidente do Senado c do Con
gresso Nacional tinha condições-,- rcuniã condições para 
dar esta contribuição, e a deu. 

Morreu com a consciéncia tranqüil~t. Morreu deixan
do seu exemplo. Morreu na tranqüilidade" duque!e.c; que 
sabem dizer que a luta é difícil, mas vale a -pena, quando 
se faz aquilo que a sua consciência detefmina. 

Em nome da Bancada do PMDB- e tenho..aeerteza 
de que em nome da Buncada da Oposição, cujos Líderes 
também lá em Pernambuco estão - traz.emos aqui o 
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nossa carinho. o nosso a feto, a nossa solidariedade a este 
voto, <:_o_ nosso apreço ao nome, à memória, arJ_s_cont_er
(ànc(ls, aos "amigos .• tos parentes _c aos corrclidonúrios 
do grande Senador Nilo Coelho. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Varg<lS)- Concedo a 
palavra ao nohn:.S.enador Hclvidío Nunes, 

o" SR. HELV{DIO NUNES (PDS- PJ. Para encami
nhar <.L votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden· 
te. Srs. Senadores: 

Depois thls palavras de encaminhamento de votação 
proferidas pelos emin(.'rltcs Líderes em exercício do PDS 
c- do PMDB, dig-o, mais do que como representante do 
Pi;tuí n~sta Casa, uma pal.:tvra a respeito de Nilo Coelho. 

- "'"Niío-COelho. como o Puis inteiro sabe. fulcceu às prí
IT1_cir::~s [tol-as de hDje, quando tentava ingressar no fecha· 

-do clube a que pertenço, o clubi: dos safcnados. Este clu
be tem as suas regras, esse clube tem as suas normas. E 
·porque proCuro sef;,ui·las e obcdecê·lus, nüo me encon· 
tro, ne.<>tc insll!ntc, como muitos dos nossos companhci· 
nis- de.~ ta Casa, n<t cidade do Recife, para esperar o fére-_ 
tro d..: Nilo Coelho. c, amanhã, trunsportú·lo à cidude de 

-p-~1r01Tna. Onde será sepultado. -

Si-. --Prcsliferi-te c Sfi,_Semúfor..:s, se me perguntarem 
como conheci Nilo Coelho, não saberei rc. ... ponJcr. 

Qu>lndo menino, ouvia os comerciante-s da minhu ci~ 
Jade riatal fa:t:erCnl _ rCPctídas referCncias ao nome de 
Que!é Coelho, o pai de Nilo Coelho, o maior industrial, 
o ·mTtfor comerci;ü'lte de certa região do São Francisco 
que tem como capit<ll as ddades gémeas de Petrolina c de 
J_u_<~tclro, em l_"crnambuco c Buhia, respectivamente. 

A~:hu_ q_uc _conhc-c_j Nilo .CQclho conw todos daquela 
~~giào conhcc~ram: atnn:ês de referêncius h sua atuação 
como médico e, -cm seguida, por intermédio das açõcs 

·múltiplas _t!Lu.:- p~<tticou no turreno da política p::trtídárijl. 
SeL com absoluta ç:_ertcza, -cntr_eúmto, que passei a 

có_f!hcâ:·!o bem de perto na sua intimidade a partir do 
pcdõdo cm-que ele, coá10 Governador dc Pernambw.:Õ, e 
cu, como Governador do Piaui, procuramos desenvolver 
uma açii.o cC!njunta_ cm favOr do dese_rwolvimento dos 
ilossos..cstados. 

OS áradOres que rit-e precederam jú Cx;ilturiiTI _muitos 
dos principais aspectos da vida de Nilo Coelho. 

Nas rápidas palavras que de agora cm diante desejo 
prOduzir, quero salit::ntar um dos ângulos da vida duque· 
1c eminente colega que marcaram de modo particular a 

5ll:.t _t_raietôri<.l na vida pública: foi o seu umor incomcnsu
rado t; nossa região, ao Nordeste. 

Apesar do tipo fisico mais chegado ao Centro~Sul do 
que ü noss<! região, Nilo Coelho foi um autl:n_tiçÇJ, um 
puro, um· intimorato defensor das nossas causas. E, de
fendendo o_ Nordeste, é de destacar o seu trabalho, o 
grande trabalho que desenvolveu_ cm obséquio do seu "Es· 
tudo, Pernambuco, I:.siadá u que serviu como Dcpu(~do 
E.<;tuduul. como Deputado Federal e, sobretudo, _como 

- seu GóVernador. 

Mas -Nilo Coelho, _d~ntro .do Estado de P~rnambuc~~ 
tinha e devotava um carinho especial, especínlíssimo, à 
sua cidade nuw.l, Pctrolinu, sede de suas, empresas, cm· 
pr-esas que atingem, hoje,_ também o meu Esia~o. pois 
que, tulve_z, a mais mod~rnu delas esteju instalada na ci~ 
dude: di! Picos, no Piauí. 

Pensando no- seu Estado, pensundo na região, pcnsnn· 
do na s_ua cidude natal, recordo que uma das primeiras 
provldê~cias de Nilo Coelho, como Governador de Per· 
nambuco, foi procurar o seu colega do Piauí e pedir a 
açâo conjunta no sentido de que fosse construido o tre~ 
CfiO ___ PCtrolina·Pícos, na Br-407, rodovia que, se ligava 

Pcrnambl,,_co ao Piauí~ uo Maranh~o. trazia também o 
_Purá, o Maranhão e o Piauí a Pernambuco ao Nordeste 
at~~vés d; larga porta de sua cidade natal, Pctrolina. 

Foi o homem do Nordeste, foi o homem de Pernam· 
buco, foi o filho amantíssimo de Petrolina. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, a partir de hoje, muitas 
hl)lllCtl_agcns serão tributadas à memória do Senador 
Nilo Cot:lho. Episó-dio mais ou menos importantes du 
sua vida serão pinçados pura o trabalho de exultação de 
suas virtu_rdes. Alguns já foram levantados nu sessão de 
hoje: o episódio do Rio·centro, o episódio hú pouco 
ocorrido no plenário d:.t outra Casa do Congresso Nacio-_ 
na], qi.wndtJ da vouv;ão do Decreto-lei n'-' 2.045. 

Mas, gostariu de_ encerrar estas minhas palavras, Sr. 
Presidente c Srs. Senadores, dizendo que, antes destes 
dois epiSódiO~ .... que n1uito antes de qualquer episódio que 
se possa f)inçar duvida do Senador Nilo Coelho, foi ele 
sempre um h<)mem a!irmativo, por isso Nilo Coelho não 
passarú, ele licarú Sr. Presidente, Srs. SCnadores, na eter
na memória dessa sua qucrid<l Petro!ina, na memória de 
seu E:-.tado, na memória dessa sua rcgiflo, na memória do 
:;cu Puís-: ao quál tanto serviu com desassombro, com 
amor c patriotismo. 

SR. PRESIDENTE (Lcnoir Vargas)- Concedo a pa~ 
lavra uo nobre Sen<ldor Itamar Frunco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB.- MG. Paro cn
caminhãr a votacUo. sem revisão do orador.) Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadore_s: 

No~so Líder, Senador Pedro Simon, em nome da Ban· 
cada. jú manif~tÕu o nosso resur. 1\.Ias, Sr. Presidente, 
Srs. Si!:nadorcs, de repente, miis uffia veZ, <1 realidade se 
faz presente, antes nossos olhos. Voltei minhas. vistas 
para este Plenário, desde que aqui cheguei em t 975, atra
vés da mente e du rccordaçào, vi, Sr. Presidente, olhando 
us nossas cadeiras, qUuntos companheiros já se foram, 
quantos queridos deixaram o nosso convívio, deixaram a 
vida tcrrcnu. 

Rccordo~me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que uma 
daS últini"as vezes que conversei com Nilo Coelho foi 
c{Uarido S. Ex~. descendo da sus cadeira de Presidente, se 
dirigiu a mim que trocava idéias com o jornalista Vilda; 
me abraçou comovido, agradecendo a pequena homena
gem que lhe havia prestado na vêspcra, neste Plcn{!rio. 
Nós que h:'t poucos dias havíamos tido uma pequena di~ 
vergênciu de ordem administrativa, ao me abraçar, ao 
lado do jormtlista Vilela, S. Ex~ demonstrou a grandeza 
do seu coração, a autunticidadc do seu gesto, a autentici· 
dadc, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que ele, inusitadu
mcntc, no discurso que eu pronunciava no plcnúrio do 
Senado du República, quando analisava o problema du 
divida externa brasileira, fui momentuneamcnte inter~ 
rompido pelo Senador Nilo Coelho, p:tra deixar o meu 
testcmuóho que ek:}amais havia imp-edido os meus re
querimentos de informações, destinados, ao Executivo. 
Em verdade, Sr. Presidente,. tíve que concordar corn o 
Senador Nilo Coelho; se havia umu virtude,_ se havia ai~ 
guma coisa importante no Presidente do Congresso Na~ 
cionul ei-a sUa lu iii pelas nossas prerrogativas secundada 
desde os Senudorc.s Pctrônio Portcl<l, Luiz Víãna c Jar· 
bas Passurinho, para que este Congresso se firmasse cada 
vez mais como um ófgão indepedente, como um órgão 
que precisava dizer a esta Nação que ele estava vivo, que 
este Congresso representuvu a vontade nacional, e esta 
vontude nacional que todos ansiamos que retorne para a 
grandeza do Brasil. Como representante de Minas Ge
rais. Sr. Presidente, rec9rdo~me aqui quando falávamos 
no_ pe!nambucano Nilo Coelho, de que no Século XVIII, 
o território mineir-o desde a margem esquerda do Rio 
São Francisco_até- a nascente jú pertenceu um dia à Capi~ 
tania de Pernambuc-o, através do grande Joaquim Barba· 
lho. 

E_, hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores. como represen· 
Lunte do Esta_du_de Minas Gerais, elevo meu pensamento 

a Deu::; na tristeza profunda1 no nosso pesar sentido, mas 
certo e convencido, Sr. Presidente, que nesta vida de ho
mem público, que é uma vida sofrida de todos nós, bas
taria que, a cuda momento, a ca_du im;tunte, olhássemos 
o quanto sofremos tentando manter vivos nossos ideais. 
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E é por isso que convencido estou a pre..<>cnça de Nilo 
Coelho permanece no Sen<Jdo da República, e quero 
apenas enfocar a sua pre.c;-ença a·qui onde o conheci, onde 
iniciamos a nossa amizade, Ele deixu um:J lacuna no Se
nado, mas deixa um grande q_emplo, o exemplo do ho» 
mcm público, do homem autêntico, qUe- SOube cuni[>rlr 
os seus dcv.cres co;nQ cidadão, como patriota. Nesse ins
tante, Sr. PresidenJe, nós ch_oramos a sua -morte, pedindo 
a Deus que guard~ a su_a alma. 

Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
paluvra ao nobre Senador Severo Gom~. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB ,..- SP. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs, Senadores: 

A melhor maneira que tenho de nwercnciar a mCntôrlã 
do Senador Nilo Coelho é rdembrar, neste momento, al
gumas passagens do dis_curso que fez Nilo Coelho à abcr: 
tura da Sessão Legislativa de \9 de março. 

Dizia S. Ex~: 

No momento em que vivemos, se me fos&e dado 
interpretar, <lcima das divergências partidárias, 
além das conotações ideológicas, dos interesses e 
das paixões, tiS inquietações e Qs_anseios-·naciõnais
do povo brasileiro, eu o faria auscultando. com sen
sibilidade e reverência, as monifestações da socieda_
de brasileira, traduzidas no consenso dos segmentQ~ 
mais representativos dos diversos setores e funções 
em que se diversificam as atividades sociais _e cconõ-
micas do País. . 

E insistc-sc_cm atrelar nossa economia à conjun
tura internacional recessiva, contraíd_a_,_ para a qual 
pouco contribuímos e da qual o mundo somente se 
livrará quando os países ricos adquirirem a per
cepção política de que e.">tão conduzindo o mundQ_a 
um frustrante impasse, imprevisível nas su_aS cOnse
qüências para o futuro_do mundo_ oç!dental. 

Nesse contexto, nosso caminho- a solução que 
os brasileiros todos estão dispostOs a perseguir- a 
solução que cabe a -n-óS, os políticos, propugnar, 
consiste em mobilizar as grandes pólencia.lidadesin
tcrnus que efetivamente possuímoS para. produzir c 
prosperar. 

Poucas, muito poucas nie..c:;mo, são as-~açõCS qu-e 
podem, como o Brasil, dispor de tão amplas e tão 
generosas fontes internas de_~teicirnen_to, reJeitando 
o imobilismo a que nos força hoje a econo_mia inter
nacional. 

Tud_o isso pode ser feito, estoll cerro, sem a pa-~ti
cipação de recursos externos, sem agn~var os dese
quilíbrios do balanço de pagamentos. Para isto não 
são necessários dólares, bastam cruzeiros. Nem tec
nologias, nem saberes importados, Os nossos já são 
mais que suficienteS.-· --

Sr. Presidente, Nilo Coelho morreu~num dia doloro~o 
e funesto para todos aqueles que estariam dispostos a 
subscrever as suas palavras, 

Disse mais o nosso ilustre companheiro: 

A altivez desponta na sua capacida__de de enfre_n
tar, de cabeça erguida, os contras_tes ç os paradoxos, 
utilizando a coragem como a matéria-prima de sua 
vida. -

Sr. Presiden.Le, paradoxalmente, para Nilo Coelho, 
como para tantos bravos, a coragem foi matéria-prima 

da morte. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vafgas)- Concedo a 
palavra ao nobre Serrador Passos Pórto. 

O SR. PASSOS PÔRTO (PDS-SE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: -

_ _Lembr(1-me bem disto e nuncu fie esqUê:ci. Morria, na 
Bahiu, Õ grar1de brasileiro -)ósé- Joaquim Seabra e 
acorreu-lhe tiO túmulo o que havia de melhor na elo
ql!ência baiana. Entre os oradore..'i, surgiu um árabe que 
n<l doce inansuctude de sua linguagem OT~ental. disse de 
suu missão. Conhecera Seabra no exílio, em F':;rr:is, e este 
lhe ajudara t<lnt_o quanto lhe Cru possível, na sua vinda 
para o nosso P<lis. Es~c cidadão, em sinal de agradeci
mento, rõs-se à disposição do Dr. Seabra c lh~ disse que 
viajaria na outm semana com destino ao Brasil. 

O navio dá o último apito nO porto é eis que vem_-sur
g_indo. celeremente, o 0(. Seabra e lhe diz: "VaiU?ara o 
Brasil c. havcrá de passar pe_la ~-ahia. Quando chegares 
bem próximo, verás uma buía, verás um estuário é o es
tuúrio do S<llvador. M<lS~ quando chegares bem Próxi
mo, m·ais próximo ainda, aperta os teus braços ta.nto 
quanto rossível. fecha-os contra o teu coraç~o e dize; mi
nha Bahia. trago-te aqui o abraço saudoso do teu filho 

.. querido, José Joaquim Seabra". 
Lembrei-me disso, Sr. Presidente, quando, diante da 

tragédia que se ab<ltc sgbrc todos _nós, sobre esta Ca~a. 
-sobretudo, sobre as instituições políticas br~sileiras, 
sobre a sodcdudc, como um todo,com o_9~parccimcn
to d~.grar_~~ per~ambucan~_ Ni_lo Coélho, a vontade que 
tenho tãmb.::ro é de abrir os n1eus l)[.(lÇos, tar1to_ g"_U.an"to 
possível, fechá-los contra o meu coração e diz.er: _Triste 
do nosso País, pobre do nosso País, pela perda irrepará
vel desse gran_dc sertanejo chamado Nilo Coelho. 

Nascido, Sr. Presidente, às murgens do grande rio São 
Francisco. como ele turbulento, como_ele il'!stâ~el, em 

- _que as águas se levantam, invadem as suas margens, mas 
como ele, havia essas margens que comprimiam na luta, 
dando-lhe equilíbrio na vidu pública brasileira. 

Nilo Coelho. Sr. Presidente, uma da~ figura.s mais fas
cinantes da reGente História contemporâOea brasil~_iro., 
um homem ~c origem rural, no entanto, foi sempre um 
polític~ urb~ulo s~nsivel à realidade SoCi~l da nossa Pó
tria e, sobretudo, um servidor do Congres~o brusi\eirÓ-

Teve quase toda a sua vida no parlame~to: Deputado 
Estaduai,_Ç>ep~:Ltu~o Federal e Senador._ e_le se traPsfOr~ 
mou numa das figuras mais positivas, mais fascinanteS 
da História do nosso País. Haverú, evidentemente, de fa

zer falta à nossa Casa. 
Lembrei-me dele, neste último instante, de sua ima

gem nu tclevisãÕ, no hospital em São PauTo, quando ele 
dizia que não se tinha arrependido do que tinha feito, 
mais estaria arrependido, sim, de muita coisa que não 
pôde fazer. Eu_ diria, Sr. Presidente, que ele realmente 

- não teria de se arrepender de nada do que fez na vida, se
não-deste instante, em que volta ao chão que o viu nas
cer, porque ele, em vez de ir para Já, deveria ter voltado 
para cú, para u aleg~ia de tOdos riós._ 

Receba, portanto, o Governo de Pernambuco, a sua 
família e, sobretudo, a nossa Pátria, o pesar do meu pe
queno Estado pelo doloroso acontecimento que enlutou 

a todos nós. 
Era o que tinha a dik_er, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoif-Vargas)- Concedo a 
pafavra ao nobre Senador Alrnii'. Pinto. 

O SR. A L.\! IR PINTO PRONUNCIA O DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REYISÀO DO 
ORADOR. SEiU PUBLICADO POSTJ;;RIOR
MENTE 

O SR. PRESID~NTE (Lcnoir Vargas) ---COnced_o a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA.~Para enca
minhar a notação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi_
dcnte, Srs, Seiladores: 

- Parece que a gente pressente a morte, ou pelo menos 
-~ ~il_o_Coelho u pressentiu. Na sessão memorã,vel do Cqn-
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grcsso Nacional, quando ele dignificou mais uma vez a 
cadeira em que sentava, depois da vitória, declarou: "Eu 
morrcri<i se não dbsess.c estas palavras da tribuna." Pdu 
primeira vez: ele associava a sua <ltuaçào politica com t1 

rroxilnid<.tdc du morte. 
Mais turde, Sr. Pre...;;idcnte, S~-- Senadoro.!~, ele teve 

qu;,dqucr problcm:t aqui. dentro do Senado Federal, c 
outra vez não quis se entregar porque parecia que ele sa
bia que'-cst.lva caminhando em direção à última viagem. 
Agora mesmo. antes de entrar para a sala de operação, 
ele que tinha um:t 1'ama de irascível. de_ temperamental
como eu disse uma vei. iiunca um modelo de relações 
púhlicas- pr~~:-cntiu a morte c, num gesto de galante
ria. ·escreveu um recado, o seu último bilht:te para todos 
nós. Nesse hilhde ele se despede do Congrc:;.<>o Nacional, 
se despede -Ú<l.~ amigos. de todo o Brasil, que e,.;,tava oran
do por de, da mulher, c se despede da vida. 

Sr. Presidt:ntc. Srs, Senador-~~-.- falo co~o -uma pessoa 
que conviveu_ rouco com SJ S_enador Nilo C_oelho e, por 
isto, a.:hc! qut: havia necessidade de um testemunho de 
alguCm conlH.:cido, mais. presente como todos os demais 
lJUl.! com de tiveram um cantata antigo, ele tamb~tlL!111,! 
fascinou. Não cru homcm_dc apertar a mão, enfr:.~que
cendo o aperto: n(lo era homcm de ubraçar; não era ho
mem de b<.tter nas costas sem. realmente, estar sentindo 
a feto c amizade a quein eLe apertava a mão ou abraçav<L. 

lst_o_é rato. Sr. presidente, Srs. S.cnadores. É raro neste 
mundo de hipocrisia, cm que todos tingem, é raro ai· 
guém ser assim tão autêntico e tão legítimo como cru 
Nilo Coelho. O contato foi pouco, mas a admiração foi 
c-omo se eu o conhecesse de longas c prisca.s eras. E agora 
posso dar o meu testemunho a respeito da grandet.a da 
sua alma, do seu ratriotismo. da sua dedicação à causa 
púhlica. 

O emincnlc Semldor l--lelvidio_Nunes disse que ele cn.1 
uma alma pcrnamhucana. Acho que não, eminente Se
nador Hclvídio Nunes. A bravura, a fibra, eram nordes
tinas c eram pernamhucanas, mas a alma, era do Brasil, 
j!.). que pulsava por toda a Nação brasileira, por ela sentiu 
e palpitava com todas as forças do seu coração. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é dífícil falar dos hcrúis 
mortos, e quem jú antes dizia isto era Périclcs, narrado 
por Tul_cídites, quando os gregos escolheram a dat:1 p·ara 
fe:>tejar os seus heróis mortos c Péricles foi escolhido 
para ser o orador Oficial. Ele achava que <lquilo era uma 
limitação. uma restrição insuportúvel, porque vida dos 
grandes homens não pode ficar na dependência da cultu
ra. da eloquência ou do sentimento de quem está saudan
do essa vida. 

Sr. Presidente_ e Srs. Senadores, creio que este é o em
baraço de todo Senado da República c de todos os con
gressistas. Nós nos sentim-os impotentes, incapazes de re· 
velar não só a nossa admiração, a nossa veneração por 
Nilo Coelho, mas tambem para expressar a nossa má· 
goa, a nossa profunda dor pela perda dele, de uma mu
neira irreparáveL 

Sr~ Prcsi_dCnte e Srs. Senadores, na Biblía há um texto 
cm que Cristo diz para os seguidores: ''Vós sÓis a luz d-u 
mundo e sal da terra", Tenho a impressão de que, com u 
morte de Nilo Coelho, diminui o sal sobre a terra c u 
mundo, especialmente o Brasil ficou maís escuro. 

Era .., que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Com::~ pala
vra o- nobre Sen<Jdor Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Para enca
minhar a votação. Sem revi-são do orador.)- Sr. Presi· 

dente e Srs. Senadores. 
Eu gostaria de fi<.:ar cm silêncio depois que falou -o 

meu colega do Parú, traduzindo a saudade dos compu· 
nhciros do Pará. Jú que V. Ex~ me deu<,~ palavra, eu furei 
sentir ll Casa uma pequenã p-assagem que mostra como 
era êSse médico, como era esse iildust:rial. com quem eu -
mui~ li.dava. assunto das nossus permanentes palestras, 
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neste mundo de dificuldades, e, sobretudo, como_era 
polítko. 

Nilo Coelho era. acima de tudo, Sr. Presidente, um co
ração humano. um bom <.tmig(), fraterno mesmo. TiVé a 
felicidade de conhe~.:é-lo hú longos unos, quando, juntos. 
chegáv;.Jmos U CGmaru dos Dcfnitad~)s._ Depois o nos~ 
convívio tn1duzia-se nos assUrltos relacionados- com- as 
classes empresariais. 

Relembro, ;,tqui nesta casa, o fato_quc, a 22 de m<ÚO 

deste ano, ocorriam várias soknid<tdes. para as quais ti
nha sido convidado o nosso Presidente Nilo Coelho: dois 
embaixadores e um ministro convidavam-no para que 
ele honmsse a casa dos mesmos com :.t sua presença. Sen
tado ao seu lado, convidei-o para que passasse em minha 
casa, para sentir aquilo que tanto ligava os p:~r<.ICnses e 
que ele. _várias vezes. se referia ú mim: as nossas comidas 
regionais. Eu lhe disse que eLe csiava dispensndo, devido 
u seus compromissos. Efe c sua querida comp<lnheiia, 
eram vizinhos nosso.~. de porta, de apartamento. Fiquei 
surpreendido vendo chegar Nilo Coelho e a suU esposa 
quase como os primeiros convidados u chegar na minha 
casa. Já eram quase ll horas da noite e eu lhe-disse: E os 
outros convites? Ele disse-me: Irei dar um abraço de pas
sagem, A você- e isto cu creio que ele diria a todos nós: 
A vocé. Gabriel. e aos nossos companheii-os, nós qúe so
fremos juntos, nós que lutamos juntos. nós que temos 
tanta responsabilidade, a Vocês é que eu -deVo muito, in
clusive esta alegria de podei cstúr sentíndo-me estimado. 

Quero dizer, nesta hora, que lembro o dia 22 de maio, 
a última vez que Nilo esteve em minha ca~a. e a últint<t 
vez que falei com ele. logo após i.tquela sesslio dramática, 
em que ele apareceu o grande líder. o homem de cora
gem, o homem independente. Disse, me estas pal;,iVras: 
"Gabriel. nós precisamos ser homenS independentes, 
para que este País seja um País independente". E foram 
estas as últimas palavras que ouvi de Nilo Coelho. As
sim. recordo-me do carinho, no dia 22 de maio, dele c de 
sua esposa, a quem nesta hora mando o meu abraço c o 
da minha mulher: e as suas palavras. dcpoi:; daquela luta 
dramúth::a, quando ele estuvn abalado: "_f: precisO ter co
ragem, para que o nosso País seja independente e para 
que este País seja o que nós desejamos: um grande País. 

Era o que eu tinha u dizer. Sr, Prc:údcntc. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fermindo Hen-rique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
{PMDB SP. Pura encaminhar a vOtação. Sem reVisão do 
oraQor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores_: 

Também queria juntar a nlinha voz de tantos outrOs 
que vieram aqui, hoje, nesta homenagem a Nilo Coelho. 
Talvez tenha convivido com Nilo Coelho menos que o 
Senador Hé-lio Gueiros, pois cheguei a este Senado da 
República somente em abril desta a11o. 

Conheci o Senador Nilo COCfF\0- c só o vi uma vez, an
teriormente, de forma furtivamente lá sm Siio Paulo, 
quando estudante da Fundação Getúlio Vargas, uma es
cola de Administração, havia recebido a imerecida hO
menagem de ser pnranifo, j_untamente com a Dr._ Otavo 
Setúbal e fiz um discurso. Os anos eram difíceis, onde se~ 
rena ex:posci a minhn linha firme de Oposição ao autori
tarismo bastante claro. Ali percebi que estava presente o 
Senador Nilo Coelho. S. Ex' foi em seguida chamado à 
Mesa. Após o meu discurso imaginei que, ao final talvez, 
tivesse dificuldades no relacionamento com S. Ex' Na 
mesma noite, para s_urprcsa minha- surpresa injusta
que só se expliC<J._ pelo desconhecimento pessoal, recebi 
um dos upertos de mão que aqui já foram mencionados, 
que não são formais. mas que traziam consigo um senti
mento que não era seguramente_ de aprovação, pois s~ 
não podia concordar com o que eu dissera, mas em de 
generosidade e de compreensão. Foi esta mesma atitude 
que encontrei aqui nesta Casa, anos depois. De alguma 
forma todas as instituições qu_e entram nela, sofrem o 
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processo de aprendizagem. aprendizagem de _c_Q_isas sim
ples e difíceis. E aqui pda primeim vez· que estive com 
Nilo Coelho na sua sala, no Senado, recordei-me de ou
trd Ji}ITSffio. para miirl difídl C grata também, quando 
longe do Brasil, na Inglaterra, mais precisamente, em 
Cm1ihridg_c. fui introduzido em um<l instituição, normal, 
nu r nglatcrra que são os collegcs onde aprendi também 

-C-Om o~ mais velhos que quase sempre acabam por trans
formar <l contextura da vida. No gabinete de Ni.lo Coe
lho, quando ele me disse parn não .chumá-lo de Sr. pois 
ele tinhu por educaç-ão não chamar os mais velhos de Sr. 
E l'oi aí que aprendi com ele a não chamar os mais velhos 
de Sr. Aprendi com de aí que até, explicitamente as dife
rcriças que nos SCp:tram ni:lo podem servir de pretexto 
-pu-ra isolamento entre os sere.'i humanos. A partir daí, 
quantas VCZ(!.~. desta tribuna, senti nele o grande comp<J
nhciro, e me recordav<J sempre da mesmu sensação que 
tive, quando o vi em sfto Paulo e sabia que mesmo ele 
não cswndo de acordo, com todos os meus pensamentos, 
via ride um olhar dt: enco-rajamento, a tal ponto que ape~ 
sar de :;er um breve convívio, nossas relações se_ foram 
mantendo de form;.L admirJ.vd~ E tantas vezes fui rec_ebi
·ao-Com tanta generosidade que, mais tarde, naquela ba
talha que travamos no Congresso, aquela a partir da 
yu:tl. i"iuma- Cxprcssào tào formosa do Senador Severo 
Gnmcs: "<1 coragem t,;omcçou a ser a matéri:t-prima da 
morte.~-- naqUela sessiio fui um dos que mais próximos 
estiveram com o Senador Nilo Coelho. 

Assisti quase que minuto por minuto o processo pelo 
qual o nosso Presidente foi tomando su<.L dedsiio. Apren
di eom S. E.x~. naquele instante, aprendi ~.:om o seu tor~ 
mcnto. porque o vi atormentado - sincera e legitima~ 
mente atormentado- estou certo de que n5o pelas im· 
posiçõc:; exte-rnas, mas provavelmente dado o tempe-ra
mento do Senador Nilo Coelho, S. Ex~ poderia se opor a 
estas r..:.om relativa tnmqliilidade. mas atormentado pela 
dúvidas de :>aber de que htdo estava a razão. 

Fui cu o primeiro a quem S. Ex~ chamou naquela noi~ 
-~~.quando conversando c_om o Líder Aloysio Chaves, S. 
Ex~ afirmou, por fim. uma convicção. Não me permitiu a 
convicção. mas me fez um pedido que torno público: 
~erguntou:me se eu estava disposto, !laqueie momento, 
a fazer um apelo ao Congresso pela concórdia'!" Não 
prec.:isei perguntar a V. Ex• qual era a sua decisão. Senti 
no'- olhar, e reafirmCLque sim. Não foi necessario que fi
zesse eu. um pedido de concórdia. O líder do meu-Parti
do, nu Câmuru o De_putado Freitas Nobre fez o pedido 
de-que o Congresso Nacional ouvisse com o respeito ne
cessário,-·a-decis~o do Presidente da Casa. e que nós con
tinuássemos com _a esperaça de que, embora minoria no 
S<;!'mldo Federal, poderíamos exercer, no partido, um pa
pel política construtivo para a Nação. Assisti a Cada ins
tante a transformação do Senador Nilo Coelho, foi a 
mim que ele disse - perdoem-me, talvez a imodêstia, 
outn1 vez, de ~c referir U coisa desse gênero- quando 
preSidia o Congresso Nacional disse-me que eu esperasse 
um instante, e deixou a Presidência, para assomar à· tri
buna,_Põrgue tinha uma necessidade imperativa de fazer 

_9edaraçào a_o País. E as fez. As fez, alguém já meneio~ 
nau aqui que ele era como o rio São Francisco, porque 
ele tem o n_ome de um outro rio, o Nilo, que também se 
cOmpÕrt<l assim: as fez de forma transbordante, e trans
bordou sua emoção, junto c_om essa emoção~ importa 
pouco se atruvés dela tenha expressado um sentimento. 
'!l;lis ou menos correto com respeito a outros compa
nheiros. O que importa mUito é que, junto com sua 
emoção, transbordou a dignidade de alguém que ao ser 
eleito coino o foi Presidente do Senado, portanto, Presi
dente do Congresso 'I'Jacional, sentia:::se responsável pe
rante às inStituições e nãÕ- perante uma fac-Ção partidária, 
fosse ela qual fosse. Ê este homem, ao qual rendo as mi
nhas homenagens. Quero estender aqui o meu sentimen
to -de pesãr que é porfundo. à família do Senador Nilo 
Coelho e ao seu Estado. Como aqui já foi d1tÕ,- urTI ho-· 
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mem com us suas camcterísticas fluviais qile transborda_ 
os limites que lhes são impostos, não é um homem de um 
F;stado - diria até com certo vezo que às vezes tenho, 
pelo exagero, que na sua dimensão, um homem que sen~ 
tiu compromisso democrútico profundo, com a respon· 
sabilidude de um Presidente de um Congresso, transbor· 
dou até mesmo no Brasil, rara se transformar, como se 
transformou. como um símbolo vivo de uma luta pelo 
restabelecimento da democracia, nestas terras tão sofri· 
d<lS de nossa América. Mui to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em votação 
o requerimento apresentado pelas Lideranças. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa se associa às homenagens aqui prestadas e fa

rú cumprir a deliberação da Casa. As dificuldades que ti
vemos no sistema de som na tarde de hoje, se por um 
lado quebraram o húbito dos Srs. Senadore.'i, do uso des
sa prótese eletrônica tão _adequada à vida moderna, por 
o-utro lado deram no Senado uma intimidade respeitosa 
para com a memória daquele que tão sentidamente todos 
aqui homenagl!<.lr<Jm. Nilo Coelho foi apreciado sob 
vários aspectos, e por certo o Senado ainda dctalharú a 
su<l rersonalidadc em outras ocasiões, cm outras oportu
nidades. Mas, !iobretudo. um homem enrijccido na vida 
púhli~.·a. crnpocirnda de experiências. coberto de espírito 
públi~.:o, um homem direto, um homcm sem curvas, um 
homem Jc atalhos. e que encontrava- i:>so ele revelou 
também na Presidência - nu complexidade das ques
tões que se apresentavam. a linha mestra por onde seguia 
e por onde se expressava. 

Homens como Nilo Coelho, tão bem talhado para a 
Presidência desta Casa. süo homens solit<'lrios. A vida 
pl1hlica traz a todos nós momentos de solidlio; de dcci_
sões pessoais, que nos colocam frente_ à frente com a 
Nação, ou com aquilo que eu acho mais adequadamente: 
que antigamente se fal<.1va com a Pátria. São momentos 
cxccpciomtis na vida pública. Mas esses momentos ocor
rem. Ent:1o. o homem pltblíco, por mais modesto, por 
mais simples, por m::tior liderança que tenha, ele se sente 
solitário na deCisão que tem de tomar. 

Por isso. Nilo Coelho cresceu na Presidência do Sena
do. 

Com de tive a honm de conviver mais de 2Sanos. com 
a interrupção do perfodo em que ele foi Goveinador do 
Estado. no Congresso Na_cional. Mas sempre foi aquele 
impetuoso e nunca perdeu, na sua impetuosidade, aquela 
linha mestra que o espírito público indícu onde estão, 
pel() menos para quem a per~orre, os interesses maiores 
que ele entende para o seu País e para a sua gente. 

Por isso, esta Ca:;a começa a homenageá-lo-e como 
disse antes- por certo ainda irá cultua-lo por muito e 
muito tempo porque ele soube engrandect!-!a, soube 
destacú-la, sobretudo, neste final dà sua participação no 
Senado, soube ser um grande Presidente. 

Para rcpreseritar es-tU Casa, além do seu Vice
Presidente. Senador Moacyr Dalla, designo para assistir 
tis exéquias do Senador Nilo Coelho os Líderes de Ban
cada c os Senadores Marca Maciel c Aderbaf Jurema. 

O SR. PRESID~NTE (Lenoir V.irgas)- À Presidên
cia comunica aos_Srs. Senadores o cancelam_c~hJ da Ses
são ConfUfiia- Cúf!V<.?cada r'!ra _hoje, às 19 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas}- A Presidên
cia comunfca ao Plenário que tomou as providências f)e

ccssárias a fim de que seja adiado, para outra oportuni
dade, o comparecimento a _esta Casa de S. Ex~ o Sr. Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores, anteriormente_ 
mar-:ado pura :~manhã, dia 10 de novembro. 

O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas)- A Presidên
cia designa, para a Ordem do Dia da sessão ordinária de 
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amanhã, as matérias com;tantes da pauta de hoje, assim 
constituída: 

Votação. cm turno único, do Projeto de Lei da Cáma
ru no:> !,de 1981 (nl)865j79, na .Casa de origem). que asse
gura matr1cula. nas_escol:,tS_de qualquer nível, aos servi
dores que especifica. tendo 

PARECERES, sob n's 286, de 1981, 474 e 475, <le 
1982, das C_Q01issões: 

-de Educação c Cultura- l" pronunciamento: favo
rável ao Pr•Jjeto. com Emenda no:> 1-CEC que apresenta; 
29 pronunciamento: favofável à Emenda n92, de Plenário;" 

-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto c 
contrário às Emendas n"'s I, da Comissão de Educação e 
Cultura. e 2. de Plenúrio. 

2 

Votação, em turnO-úníCõ;-dOt'roJeto de Lei da Câma

ra n9 131, de I ;81 (n"' 3.193/80, m1 Cas.a de origem), que 
modifica ;,1 rcdaçüo do art. 42 e do inciso XXIX do art. 
89. da Leí n"' 5.108. de 21 de setembro de 1966- Código 
Nacional de _transito. tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS: sob n's 852-e 853; de 
1983, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

3 

Votação, em turno únié0-.~ do PrOjeto de Lei d<l Cá mu
ra n"' 103, de 1982 (n~' 137/79, na Cusa de origem), que al
tera o art. 2'>' da Lei n"' .6J68, de9 de dezembro de 1974, 
que criou o FUndo de Apoio :10 Desenvolvimento Social 
- F AS, e O art. 3"' do De..:reto-lei n"' 594, de 27 de maio 
de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal, tendo 

PARECERES sob n~'s 850 e 851, de 1983, dits COmis
sões: 

-de Educacào e Cultura, favorável 
-de Finanças, favorável, com voto vencido do Sena-

dor José Lins. 

Votação. em turno:Un\cO, do Projeto de Lei do$enado 
n~' 120, de 1981- Complementar, de autoria do Senador 
Cunha Lima, que acrescenta dispositivo à Lei Comple
mentar nt? 26. de_ li de setembro de 1975. que unificou o 
PIS-PASEP, tendo 

PARECERES, sob n9s 858 e 859, de 1983, das Com is-
sões:_~. 

-de Constituicão e Justica, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Financas? favorável. 

5 

Votação, em turriii" único, do Projeto de Lei do Senado 
nv 337, de 1981, de autoria da Comissão Especial do Júri 
Popular, que altera dispositivo do Código de Processo 
Penal, tendo 

PARECER, sob n'l 741, de 1983, da Comissão 
-de Coostituiçio e Justiça favorável, nos termos de 

substitutivo que orerece. 
(Dependendo da votação do Requerimento n~' _830, de 

1983, de autoria do--Senador Humberto Lucena, adia
mento da votação para o dia 16 de nov~mbro.) 

6 

Votação. em turno único. do Projeto de R~lução n" 
21 de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 123. de 1982), que au
toriza o Governo do Estado de Goiás a elevar em CrS 
I.SS6.700.0QO,OO (um bilhão, quinhentos e oitenta e seis 
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milhõt.:s _c: ~etecentos mil cruzeiros) o montante de_ sua 
dívida .l.:on~ulídad<!, tendo 

PARECER, :-mb n~ 124. d~ 1982, da Çomíssão 
-de Constituição e JUstiça, pela ~onstitucionalidade e 

juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardo
so. 

Voü!Çã_ó. em Priine~rô-t_uni9(<ipreciação preliminar da 
jllridicidade, nnS termOs do art. 29"6 do Regimento Inter
no). do Projeto de Lt.:i do Senado no:> 103, de 1981, de au
toria do Senador Franco Montoro, que assegura ao em
pregado substituto salário igual ao do substfluido, tendo 

PARECER. sob n"' n9, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e- Justiça, pela injuridicidade. 

8 

Votução, em primeiro turno {uprcciação prelíminar da 
constitucionalid::uJe. nos termos do art. 296 do Regimen
to 1ilfefno). do Projeto de Lei do Senado n" 280, de 1980, 
de twtoritl do Senador llamar Franco, determinando que 
tl Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar Tribunais com juris
dição cm todo o território nacional, tendo 

PARECER. !i-Db n" 634, de /983, da Comissão 
-de Constituição e JUstiça, pela Tnconstitucionalida

dc, com voto vencido do Senador José Ignácio. 

__ DiscúSsão, em.- tufno único, do Projeto de Resolução 
nt? 16, de 1982, de auloritt da Comissão Diretora, que al
ter<l e :.1crescenta dispositivos à Resolução n'? 146,_de 5 de 
dezembro de 1980, modificad<t pela Res·olução n9 50, de 
30 de junho de 1981. e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n~ 926, de 1983, da Comissão 
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e 

jurididdade, com Emenda que apresenta de n9 1-CCJ. 

_O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais 
huvendo a tratar, dcdaro enc(!"rrada a presente sessão. 

( Leranta-se a sessão- às 15 horas e 52 minutos}.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO. NA SESSÀO DE R/11/RJ E QUE. 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

--=- -- - ,- - - -~-~ • -o -

E..,tive nO me.u EsÚ1-do e, ao invés de se tc!r alegria, 
sente-se muita tristeza ao se constatar que, cada dia que 
passa, aumenta a miséria daquela gente e o despovoa~ 
mento pela migraçào des.ordenada, como outrora, em 
busca de melhores dias nas terras do Norte, do Sul e do 
Centro-Oeste. . 

É o caso cl_e se repetir aquel!l pergunta que, çerta feita, 
um homem do sul dirigiU a -um camponês nordestino: A 
terra daqui é boa? E a resposta veio de pronto: ~ seu 

-moço ....:... "A-- terra é b«.;~a: o CéLJ_ é que não presta!'' 
E este Céu vem sem prestar para o Nordeste, desde 

que o Brasil foi descoberto. 
Tenho lido muito sobre as_estiagens nordestinas, e ulw 

Ümamente me presentearam um livro sob a epigrafe: ''Os 
Degredados Filhos da Seca" •. dos autores Itamar de Sou
rJ. e .João· Medeiro~ Fi! h~ que. base.ados em inf<?i"mes 
prestados por dois estrangeiros: :...... Prof. Alb Schwartz 
da Uni~ersidade de Lavai (Quebec) --_(que esteve em 
Natal, em 1980) e Jean Posadzr, além do bwsileiro Prof. 
Manue'l Diegues Júnior. do Rio. de Jaileiro~ nomes que 
ilustram unla bibliografia -=-livros. artigos: que enrocam 
a problemática da Sec-.a dentro de quatro prismas: - o 
tradiCio-.lalida, o tec.tlcista. o Ccólógico e o sócio-político. 
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Ao abordar o <.lspccto tradicionalista, hú como que 
uma conso.:icntizaçUo ror r~1rte desses e::.tudiosos, de que 
o uso de te_cnologia an;aica no setor agrário,--ao lado do 
analfabetismo. emrrestaram uma.visão fatalista da seca, 
dando ao homem <.1 idéia de que esteja ele enexoravel
mente subjugado aos caprichos da natureza. 

Para ~l ê:xito du plantio que faz, cada um preciS<l ter 
sorte c C{mfiar na vontade divina. 

Deus, na verdade, tudo pode. mas cri<mdo o homem à 
sua imagem e semelhança, dotou-o de intelig_ênci<.) e !ia~ 
bedoria p<lnl viver sua própria vida, lrab<.tlhando com a 
encrg:irt de seus músculos c com <l fmça de sua inteligên
CÍ<.l nos diferentes sctorcs dã a_t.ivjdadc human:.J. 

Não deixa de ser estranhável à espécie humana o vezo 
de um comodismo de que tudo acontece porque Deus 
quer! ... E dentro de um fatalísn-w altamente negativista 
ou como queira - fal;.dista, as secas ocorrem como um 
ga:;tigo dos céus, como se pec:tdor neste _mundo f9s_sç_ 
ap-enas a gente do Nordestd 

Ao cxuminarwse a probh:múlica da se-ca dc:ntro do 
espírito tecnicista que teve suas origens dentro da Corte 
Imperial, ainda ao tempo de D. Pedro li, em nada se mo
dificou, não obstante, hoje saber-se que as secas do semi
úrido-aUtam do Século XVI, ou mais precisamente, do 
ano de 1559, c não como até bem pouco tempo se afir
mava a primeira delas Ler ocorridO no século ~XVIII
no alío de 1766. 

Hoje ê possível se precisar quejú no Século XVI ar.:onw 
teceram 4 anos de esliagein: l 559- 1564- 1587 e l592. 

No século XVII, aumentou um rouco, fowm 6 unos 
de seca:- 1603- 1609- 1614- 1645- !652 c 1692 c 
j{l se pode verificar que a de 1652 para ú de -1692 foi guar
dqdo ~:.~m esp<.lço de 40 anos!_ 

No século XVJII- aumentou para 19 unos, vejumàs: 
- 1710/1711 - 1722/1723 - ms --1744/1746-
1766- 1777/17_78 e 1790/1793, num total de 19 ano:.. 

Convém que nos a_dvirtamos de que s9 a partir do st!
culo XVIII foi que começaram a surgir as estiagens pro
lóiigadas, como as que se estenderam de 1723 a l 728 -
seis anos! 

O século XiX foi o ·muis cruel, 21 anos de sccüs, assim 
distribuídaS:- 1803/180-1-- 1808/1 RIO- I 814- 1817 
-1824/1825-1833-1844/1846-1860-1869-
1877/1879- !888/1889e 1898. Ncstesêculoassec;.tsdc 
maior e_1>paço foram :1s de 1846 a 11-:60 '-' 14 anos c a de 
183J a 11-:44 \' li anos. 

O nosso st.-culo XX, por enquarito.já n(Js brindou com 
19 anos de seca:- 1900- 1903/1904- 1915- 19!9-
I931-1932-J942-195l/l953(anosdcpoucaschu
vas) 1958-1966- 1970jl976(invernosfr;,tcos)e 1979 
a 1982! 
Nu~ tot::d de.69 anos de secas em 5- :-;éclllos- _uma 

média de 14 por século, ou scjum 41 períodos de secas. 
E o que se tem feito até aqui, além do que acon:;elh;.t

vam os tecnocratas da Cm te Imperial'! 
){1 i'tqucla êpoco:1, não constituía qualquer novid:tdc de 

que as secas eram periódicas e que pratic<uncntc, :tpcsar 
de aconselhados, não existiam uçudt:s. h;,lfragcns c poços 
p<1ra acumularem água para a sobrevivc!ncia dos reba
nhos e das populações rurais. 

De Já para cít. não há como negar, alguns grandes açu
des f{in1m construídos pelo governo, além do auxílio 
dado aos pnrticulares, para a construção de médios c pc· 
quenos reservatórios. 

Só de certo tempo a esta parte, foi que se passou a l'u
Jar em irrigação das terras agricuhilvcis, com o upruvci
tamento do precioso líquido acumulado. 
· Para extensão do sem i-árido, os pcrimctros irrigados é 

de uma tal in~ignifieância. que <Jté constrange! ... 
Quaf a extensão irrigada no Nordeste hrasileinl. que 

todo ele ço.mprt.oende uma área de I ,54!tC,72 Km: rcprc
séntando is.20% do tefri(órí(Ynaciomtl, como uma p<,pu
lação de 35 milhões de habitantes'! 

Chegará aos 45 mil hectares? 
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O Ceará, por exemplo, com os projetas- Lima Cam
pos, Banabuiú - Morada Nova e Curú - Paraipaba 
deve estar chegando aos 20 ou 22 mil hect;.J.rcs iriigados, 
com estudos já encaminhados - e não sei se cm exe
cução, um Projeto relacionado com o Vale do Acaraú, 
com o aprovcit:i.mcnto das águas do grande açude Ara
ras. 

Mas ao lado dt.: tudo isso uma coisa grave acontece:
é o problema da faltu d'água, porque os pequenos e mé
dios açudes já secaram c os g-rundcs manaciaís estão na 
quota mínima, resistindo "a inclemênclii", até março de-
1984, no máximo. 

Se as chuvas não cai rem a partir de dezembro ou janei
ro, não sabemos o que poderá acontecer! 

Não falarei mais do proce-s-so ãrtificiaJ de chuvas: O 
Moclima; O Governo parece tlâó"1lcl'cditar no projeto 
tão bem estudado c apresentado pelo Centro Aero Espa
cial de São José dos Campos- SP. 

A cousa aparenta aquele quadro que Itamar de Souza 
e Medeiros Filho conceberam, cm que "pela unilaterali
dade da visão, os enfoque.S {radicionalista e tecnicista se 
assemelham. Distinguem-se apenas, nos meios emprega
dos para solucionar o problema da seca. 

O terceiro enforque apreciado peloS ilustres professo 
res, é o que se relaciona com -o fenômeno- Ecológico
que dia à dia se agrava; agora, através, da poluição-das 
águas c do ar já que data de um século a destruição do 
ambiente natural com a devastação da floresta atl<intica, 
desmiolando toda a região líforânca, tal o caráter preda
tivo da civilização industrial, que constitUía o que se ba
tizou de litoral açucareiro. 

Os estudiosos perceberam, diante do que liam e constata
vam a necessidade de situarem o problema, dentro -do que 
passaram a chamar - teoria do ecossistema, do eco~ 
desenvolvimento que, para o seu entendimento seria uma 
síntese que supõe a existência de um equitíbrio entre o 
ambiente natural c a sociedade, procurando assim o 
ajustamento entre o Homem c a Natureza; lógico, sem le"
var em conta interesses de grupos, de classe c de nações, 
presentes em todas as sociedades. 

Por último abordarei o quarto enfoque - ou seja -o 
Sócio-Político, que mais int"Cressa aos profesSores Itamar 
de Souza e Medeiros Filhos, pela visão da seca, não 
como fenômeno climático, mas sobretudo como fato so
cial de múltiplas implicaçõeS, isto por eriiende-fem que a 
seca no Nordeste brasileiro não explica tudo e acrescfm
tam: - •'só podemos compreender a sua ação devasta
dora estudando a situação do Nordeste no quadro do 
poder nacional, assim como- ãs relações que esta região 
manterá com o pófo dinâmico- da economia brasileira 
(Centro-Sul). Mister se faz e todos nisto acreditamos, 
que se faça uma análise perfeita da estrutura económica, 
social e política do scmi-ârido brasileiro, para que me
lhor se possa compreender, em profundidade, quem real
mente sofre as conseqliéncias dils secas~ em face do sub
desenvolvimento regional e a fragilidade àe uma estrutu
ra rural profundamente desigual. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex~ uma obser
vação? 

O SR. ALMIR PINTO- Pois não. Senador Benedito 
Ferreira. _ 

O Sr. Benedito Fen;eira- Senador Almir Pinto, di
zem que "Deus dá a farinha e o diabo leva o saco." 
Quando nós chegamos a ter nO Brasil um Presidente da 
República, um homem nascido na região sudeste, mas 
criado no extremo sul do Pafs, teve a sensibilidade de di
zer que ia virar o mapa do Br3sii de cabeça para baixo, 
que é o nosso eminente Presidente Figueiredo. Isso, no 
que diz respeito a resolver os Problemas do Nordeste, 
compromisso que ele fez espontaneamente. Mas vêm as 
seqüêlas, as conseqüências da nossa -inãdvertência, dos 
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nossos gastos desenfreados, dessc:_consumismo que n6s 
tc:mo~ nos permitido, à custa de poupanças externas, e 
que, finalmente, veio a estri.lngular a economia brasih::i-

- ra.- a ponto.de impedir que o Presidente Figueiredo pu
desse virar o mapa de cabeça para baixo e resolver de 
vez, e para sempre, os problemas do Nordeste brasileiro. 
E o mais significativo ê que não estaria fazendo favor ne
nhum: A verdade é que o Brasil tem um compromisso 
engrm_e ccirfi o Nordeste. 

O SR. ALMIR PINTO - Permite-me um instante? 
Enquanto estamos falando em virar o mapa de cabeça 
pnra baixo, talvez o suficientt:_ fosse, _ap~nas, 3 medidas: 
adotar O shO FTandSCo, que já é nordestino, para pcreni
zar muitos rios do Nordeste. A dotar o rio Tocantins que 
é do Norte, perenizando os rios do Maranhão e do Piaut, 
c mandar fazer o trabalho çJo MO_CLifV!A, como já disse 
aQui, que é um estudo que dispensaria virar o Brasil de 
c..1beça p<lra baixo, porque está provado que a queima 
das partículas de carbono na ~.tmosfera gera nuvens, 
dada a condeilsação- que produzirá. Essas nuvens seriam 
trazidas para o continente nordestino, e se não caíssem 
por si, scriUm nucleadUs. Em vez desse trabalho de vira_r 
todo o mapa - como diz V. Ex~ - e resultar num 
probh:ma mais sério- de mata~ ~ui ta gente afogada-_ 
era pref~rívcl QL!e -~~dotasse o Sfste~ã rio Sào Francisco 
e Tocantins, este mais difícil, n~o resta dúvida, inaiS ain
da seri~.mais fácil do que virar o mapa; _e o MOCUMA, 
que com a·s plataforÍ:naS da PETROBRÃS no N~rdeste 
~no Ceâr~. -a algumas em Alagoas e Sergipe - sefvi
riam para a utilização dos disp~ros das partículas de car
bono na utmosfcm, e assim te~í~mos_ as chu"vas por de~ 

-maiS necessárias à vida_- nordes-Úna. 

O sr: Benedito Ferreira- V. Ex~ toma a figura usada 
pelo Presidente Figu~ircdo, que a utilizou, evidentemen
te, no sentido figurUdo, "virãf -o mapri de cabeça para 
baixo; eu- eritCn& e alcancei que o Presidente Figueir~do 
q-UiS dizCr que-"virar o -nuiPa de Cabeça para baixo" sig
nificavll inverter, fazer com que houvesse um fluxo de re
cutsos para o Nordeste. para ressarci-lo dll grande con
tri6uiç(ío que eTC fem- dado para o Br-Jsil. porque temes
C<tpado aos experts, uos analistas, talvez aquilo que é_ a 
mâiOi ê_ITniiSsifrlíficativil. contribuição do Nordeste parã _ 

-OTenrro-Sul .. 

O SR. ALMIR PINTO- Mas eu_digo a V. Ex~ que 
não há Governo que vire esse mapa. Repito isso e peço 

=acsculpas aos nobres colegas do Centro-Sul e do Sul: o 
Ce'ntro~Suf e os sulistas jamais deixaram esse mapa ser 
invertido~ porque há cOmo que uma desconfiança d_e 
nõsSa parte, de qÚe-0 Sul e o Centro-Sul desejam ver 
mesmo o Nordeste submisso e nunca desenvolvido como 
eles o são. 

O Sr. Benedito Ferreira- Mas, Ex•. talvez nós os já 
encanecidos, realmente não alcançamos isso. Mas é 
grande o volume, a presença de filhos do Nordeste, aí, a 
grande contribuição do Nordeste- no Centro~Sul, por
que os melhores valores do Nordeste, pelo menos no sen
tido"- ffiais dinâmico, em termos económicos, aqueles 
mais ambiciosos, permanecem no Nordeste encontrando 
uma est<-ttística-dC consumo. Enquanto estão onerando o 
~ardeste, nO momento aprazado no momento em que 
està_o qualifica_dos profissionalmente, ou pelo menos 
eguipados com energia tisica suficiente para serein incor
porados à força de trabalho, eles vêm para o Centro-Sul. 
Então, eles não chegam aqui onerando a economia. Mas, 
chegam produzindo para a economia. E lá permanecem 
quem? Os velhos, as crianças e, muitas vezes, os menos 
capazes fisicamente porque, às veze.<;, doentes. Esta é a 
gruri_de çontriOuiçào Cjue ninguém coloca no Produto ln
terno Bruto do Nordeste, porque disfarçado e sorrateira
mente vem incorporar~se cm benefício da economia da 
região Centro-Sul do Brasil. Hoje, nós já temos, por 
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exemplo. populw;;ào nordestina, na capital de São Paulo, 
que nenhuma capital do Nordeste tem. E para alegria 
daqueb que querem ver corrigidas essas distorções no 
Brasil, nós vcrificumos hoje cm São Paulo que não estão 
mais lú só como obreiros da construção civil. Hú muitos, 
pequenos, médios c já ulguns grandes empresários de 
S1io Paulo, hoje. que são homens do Nordeste ou filhos 
de homens do Nordeste_. Se hú. e.ssa distorção, essa falta 
de sensibilidade, se h:.'t esse arraigado egoísmo, que aliás 
é uma característica desse último guartel do Século XX, 
é o imediatismo, o egoísmo, todo mundo querendo o 
ugora, já para si, e esquecendo do amanhã, esquecidos 
que, com isto, nós estamos cavando a sepultura de todos 
nós, porque esse egoísmo vai-nos levar, vui levar a huma
nidlldc à hecatombe total, se a misericórdia divina não fi
zer com que haja um redirecionamento na mentalidade 
do homem neste final do século. Mas a verdade é que eu 
tenho fundadas esperanças de que, ultrapassada esta cri
se, continuando os homens do Nordeste, os representan. 
tes no Nordeste com a seriedade com que se têm havido, 
principalmente aqui no Senado, V. Ex's, os homens legí
timos e autênticos daquela área, batendo nesta tecla in
sistindo, conscientizando, tenho realmente grandes espe
ranças de que o problema do Nordeste, realmente, scrâ 
tratado com a seriedade_que está a exigir há muitos anos 
neste_ País. 

O sR. ALJ\.HR~ PINTO--:- Na verdade, é uma solução 
p~lítfca. , " 

O Sr. Benedito Ferreira- Realmente, V. Ex' se repor
tavu uinda há pouco, buscando os assentamentos da His
tõrla.-ao prOblema da seca no Nordeste, que vem sendo 
empurrado com a barriga, por séculos c séculos. Mas, na 
verdude, é tul o progresso que vém alcançando nessas re
gíões os homens -originários do Norte e: Nordeste, que 
chegam aqui, como se diz na crítica e na brincadeira na 
Tfnguagem; "puxaJldO a cachorrinha magra, que para la
tir precisa encostaT numa parede," que pelo seu trabalho 
c pelu sua bravura, estão, cada vc:t mais, ocupando po
sições de destaque na economia e também na política. O 
me-u- E:>tado por exemplo, ainda há pouco tempo tinha 
um Governador sergipano e já tivemos até Governador 
baiano. ryt i nas Gerais~ há pouco tempo, tinha um Gover
nador piauiense. E ri tão, veja V. Ex~ que os valoreS d-o 

- Norde.-.te que, muitas vezes, não têm oportunidade de se 
revelarem lá, vem se revelar aqui no Sul. Daí por que eu 
tenho rt.:ceio de que a nossa geração realmente não alcan
ce a realização desse sonho que é de todos nós, de ver o 
Brasil redimido corno um todo. Mas, oxalá possamos ver 
a corrcção dessa distorção. Eu diria a V. Ex• um fato que 
me entristeceu multo: ãnalisanâo um Estudo de Despesa 
Familiar, elaborado pelo IBGE, verifiquei que o preço 
político dos alimentos, que tOdos os Governos vém man~ 
tendo no Brasil- não a partír de determinados períodos 
para cá, mas sempre houve isso no Brasil- o preço polí
tico de alimentos para a população do Rio de Janeiro, 
em particular, e últimamente para Brasília, chega ao ab
surdo, nobre Senador Almir Pinto, de propiciar a eS,(..lS 
populações que fazem maior alarido, maior ruído e que 
incomodam ri1ais o Governo, porque são mais próximos 
e com o maior poder de pressão, chega ao absurdo de 
oferecer a essas populações- e são dados oficiais- ali
mentos 30%, 40% mais baratos, não em relação ao povo 
do Nordeste, que est~ lá longe e pouco produz cereais, 
mas em relação ao Paraná, a Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul, que produzem três quartos dos grãos deste 
País. Vê V. Ex• o quanto pode o poder de pressão, em 
prejuízo do todo. Brasília e Rio de Janeiro, essas duas ci
dades, que detém, uma aproximidade do Poder Central, 
a outra os grandes meios de comunicação deste P.lÍS, co
mem cereais mais baratos 30%,' 40%, do que o povo do 
Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são 
os produtores de cereais deste País. Daí por que faz bem 
V. Ex', como Senador do sofrido Ceará, vir con~inuada-
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me-nte. diuturnarncnte, se_ f~_H nccessilrio. _grítar c clamar 
desta tribuna. para sensibilizar, para criar uma consciên
cia. niio_sô noli homcns.çio_Ex..ccu(ivo, mas nQs seus com

panhdrns, tarnb~m. de Legislativo, cm todos os homens 
v:'i!idos t.: n.:sponsávcis deste País, da nec~s_ida._d~dc que 
este País volte os olhos para o seu interior e, __ sobretudo, 
para essas distorJ,:Ões n:gionais, como essa gritante c tris
tcntcntc famosa do Nordeste. Parabén.s a V. E_x~_ c~ mi
nha soliduricdade irrcstrita :.i. sua posição, porque elu re
trata, anli.!S th: tudo, não a posição nordestina, mas uma 
pnsiçi'io patriótio.:a. uma posição autenticamente brasilci-

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o ap~r~~ ~c V, 
Ex'! que vai enriquecer muito este-modesto discurso que 
c.'>Lou pronunciando ncst<L tarde. Vo{t;,_trci, nobre Senador 
Bencdito Ferreira. a dizer que entendi perfeitamente, 
como V. Ex~ entendeu, as palavras emprcgudas por Sua 
Ext.:elc!ncia o Pn:swe-ntc da República, de inverter· o 
nHlpa do Bra!>il, porque, quando falei na questão dos 
rios. é porque-sempre ouvi dizer, desde a minha _inr.incia~ 
que. para o Nordcslc se desenvolver, só é f.ireclso- que 
Nosso Senhor numdc as chuvas do céu, porque a sua 
gt,.·nte cavar.ú Q sev progresso, já que muitõ tem concorri
do p<lrtl o pro,gresscr-dos Estados irmãos. 

Não queremos dizer que somos egoístas e_que não pre
cisamos dos nossos irm~ios sulistas, ou do Centro-Oeste; 
queremos a amizade fratermtl c _que_ eles,_ na verdade, 
qu<mdo pud1..•rem no.s ;J.judcm, Mas, tenho a convj~ção 
plena de que. se não Taltassc inverno ao Nordeste, hoje_ 
ele seria umu das regiões mais ricas do País_ 

Continuando, Sr. Prcsidc.nte: 
Acreditam o.-; cultos mestres que, na verdade, "o_ que 

t:on(crc_ à ;-;ec:.1 a pcculiaridude de um fat_o -~Qç-ial c!c g~a!l~ 
de :)ig:níficaçlio pode ser resumido da seguinte m<:t_neira: 
1~')- o eolap:>o parcial do setor agrícola, tanto da agri
cultura Je ~uhsistênda quanto da de cxporttlÇ~o: 29)- a 
des.arlkul;u;ào do pro.ccsso de :,)_çumu_lação cm termos re· .. 
gi~mais c de cla:-..-;c .social~ Ji') --:- a _desagregação de 
f:unílias c aglomç_rad~lS hurul~nos, ~qpre_tuQo, entre cam
poneses c trabalhadores sc_m terra; 4i>)- a pressão soei'!-! 
e politku que :1s dasscs subalterm1~ ~_a c! asse dominante: 
da rcg:iO:lo cx.cr~m sobrc I) poder público municipill, esta
rJu:LI c fcclerul pura que ponha em cxecuçã_o uma poiíticu 
rJe :unparo ?is populaçÕes fll\g.cladtlS pela seca. 

O melhor retrato. pM sinal fidelíssimo, é _exata.mente 
este que vemos bem ampliado, porque aumentado a ç~du 
anll que pass:1, sempre apanhando o Nordeste Uesprevi
nidl) dc todo p:tra cnfrcnt:u-_o_secular problema. 

Crê-se mesnw. qut:: huja interesse dos_ governo:-urrn 
m;mtcr um Non.lestc s~mpre pohre._sacrificado e sub_rnis.
so ao portentoso Centro-Sul! 

Daí. endoss:1remos o pensamento de que a seca, é um 
prohknHl c.<;truturul que só ddxar{l de existir como futo 
soóal_quandl) houver mudança da estrutunl que aí está e 
ni'in arenas moderniZações! 

D..:pois de f<lzcrcm outras colocações sobrc a- proble
múth:as lhUiCC<l no_M_i:dio-Sctentrião brasilel_ro, os pro
!"cssorcs [\amar de Souza c Med..:iros Filh_o ~ugerem o se
guinte qucstionúrio: 

!")- Pllf que <Lscca continua u ser um problema de 
J..'n()rme.•.:; dimcnsõc:; para o NQrdcste? 

.21') - Do impt:rio até boje, quem mais se beneficiou 
l'(lm a política _d_e_comb-'ltc üs secas'?_ 

Jl') -Até que ponto esta polítka visa a manutenção 
do status quo ~m tmnsforma a estrutura du rcgi5o? 

4") - Que consc.qliências ec-onômicas c sociais ela 
acarreta para a sociedade nordestina? 

5~) -Que cl<Jssc ºu camada social é mais atingida pela 
seca'! 

61')- Como os camponeses reagem coletivamente an
tes e depoi.s da intervenção do Gov~rno? 

7"') - O que fazef~para mudar esta situação?. 
A seca, Qlhnda_através de um contexto socia,l, continua 

e continu_arú a sua faixa devastadora de· flagelação do 
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Nordeste-, se persistirem nos mesmos métodos que datam 
do ImpCriq até hoje, com ll}Udançasdc téCnic:.-ls !la- ma
neira de c_on)_~<Lte aos seus efeitos, ef!Ibora os des!ina
tCtrlos se conservem os mesmos. 

As coisa.-. rrccisam ser minimizadas, estudos e planos 
sUo apresentados, mas infelizmente todos_ desprezados 
criminosamente, j{l que o f.Untuário das grandes obras 
impressiona b(!m mais Jo que os canos enterrados, como 
bem pouco impressionará a queima de partículas de car
bono pela energia solar. na formação de nuvens! (Muito 

_bem!) 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
ll~ Reunião, Realizada em 

25 de outubro de 1983. 

Às dez horas do dia vinte e cinco de outubro de mil 
novecentos e oitenta e trÇs. na Sala de Reuniões da Co
missjo, Ala Senador A-lexandre Costa; presentes os Se: 
nhorc.-. Senadores Alexandre Costa, Presidente; Altevir 
Leal, Saldanha Derzi! L_ourival B;;~ptista, Marcondes Ga
delh<L, Alfredo Campos, Benedito Ferreira_, Jutahy Ma
galhàeS.-Üuith~rm~-Pallneira,--M-uri[o Badaró, Derval de 

.Paiva, ~ass9s Pôrtoe Ga~tão_ Müller, reúne-se a Comis
são do Di:irlto Federal. · - · · 

Havendo número r~glmentaCo Senh~r Presidente de~ 
clara abertos os tntbulhos, e dispensa a leitura: da Ata da 
Reunião anlerior, ·que- é dada comO -aprõVada. - ~ 

Em seguida o Sen-hor Presidente comuTiiCa nos Senho
res Senadores -'que a reun"ião foi c"onvoCada para--diSCus
são e votação- dos pãrece"r-e.-. -dos rclatoies sobre as diver
sas partes do Projeto de Lei do Senado n'-' 220,_de 19S3-
DF, que__-"aprova o Orçamento Ph.irianual de lnve.~ti~ 
mcntos do Distrito Federil para o tríênio 1984/1986. e 
do Projeto de lei do Senado n'-' 221, de 1983-DF, que 
"e.stim'U--;- receita .e fixa U despe.~a do bístrito Federai 
p•ifa o cxCú:íCio tírianceiio de -t9s'4. 

·sãO relatUdas t1s seguintes pãrú!s do projeto: 
G<Lbinete_ do Governador c PrOcuradoria Geral (PLS 

220_-:- 6. P. L) Re]ator: Senador Alfredo-Cumpos; Pare· 
ccr: favorável. Po~to __ em çliscussão e. em seguida, em vo
tação, o parecer, é o mesmo aprovado, por unanimidade. 
Gabinete do Governador c Procuradoria Geral (PLS 221 
- Arp,,ta.l) Rela lo r Senaçlor_Aifredo Campo_s: Parecer: fa
vorúvel. Posto em Qisc~,Lssão c,~ seguida, cm ·;otoç~o. o 
parecer, é o mesmo aprovado, por unanimidade. 2?) Se
cretaria_~ Goyt::rno e Secretaria de Administração (PLS 
229 ~ O.PJ.) Relator: Senad~r Ju_tah~ r\..1agalhãCs; Pái-e
ccr: ravorcw~l . .ro_stQ·~~ óiscuS~ão e. ;m segUida," em vo: 
taç~';J. o parecer, é o mesmo aP~<!-vado, por unanimidade. 
Seáetãria de Governo e Secretaria de Administração 
{PLS 221- Anua[) Relator: Senador Jutahy Magalhães-; 
PartXcr:_ favor;\vel. Po:;~9- em discl,!ssão e, cm _seguida, em 
votação, o parece-r, é o mesmo aprovado por unanimida
dc. 3'!) Secretária de Finanças e Reserva de Contingência 
(PLS 220- O. P. L) Relator: Senador Derval de Paiva; 
Parecer: favorável. Posto_em ç:liscussào e, em segUida, em 
votação, o parecer, é o mesmo aprovado, por unanlmi~ 
d~1de. Secretari<J de Finanç-as e Reserva de Contingênchl 
(PLS 221 -Anual) Relator: Senador Dcrval de Paiva; 
P<!rccer: favorável, com a Emenda n~ 01 do Senador 
Hel').rlque San-tilto, que apresenta. Posto e_m diSC!Jssão c, 

em sçg:uida,_em vQtação, o parecer, é o mesmQ~aprovado, 
ror unanimidade. 4~) Secretaria de Edu_caç_ã_o __ e Cultur_a 
(PLS .220- O.P.I.) Relator: Senador Alexandre_Co~ta~ 
f>arecer: FaVorável. Posto ~m discuSsão e, em seguida, 
e"m votação, o parecer,. é o mesmo aprovado por unani
midade. Secre~aria de _Educação e C~Itura (PLS.22l
Anual) Relator: Senador A~~JÇandre c_osta; P<!recet: fa- _ 
vórável. Posto em discussão e, em seguida, em votação, o 
parecer, é o mesmo aprovadO, por -unanimidade .. 51') Se
cretaria d5! Saúde e Seçn!~aria de ServiçOs So_ç:iajs (PL$ 
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220- O.P:l. Relatgr: Senador M::ucondes Gadclha; Pa
recer: f•worávcl. Posto ein discussão c, em seguida, em 
votação, o parecer, é o mesmo aprovado, por unanimi
dade. Secreturia de Saúde e Secretaria de Serviços So
da.is (PLS- 22 I --Anual) Relator: Senador Marconçies 
Gadclha; Parecer: favorável. Posto cm dtscussào e; em 
seguida, cm votação, o parecer, ê o mesmo aprovado, 
por unanimidade. 6'-') Secretaria de Viação e Obras e Se
I..Tctarja__de Serviço Públicos (PlS 220- O.P.I.) Relator: 
Senador Gastão MUller; Parecer: favorável. Posto em 
discussão c, ~m seguida, em votação,_ o parecer, é o mes
mo aprovado, por unanimidade. Secretaria de Viação e 
Obras e Secretaria de Serviços Públicos (PlS 221 -
Anual) Relator: Senador GasH'io Miillcr;Parecer: (avo
râvcl. Posto em discussão e, em seguida em yj;)taç.ão, o 
parecer. é o mesmo aprovado, por unanimid:.)de. 7?) Se-_ 
crctáría de Agricultura c Produção (PLS 220- 0-,P.J.) 
Relator: Senador Benedito Ferreira; Parecer: favorável. 
Posto _cm_disc_us_são e, cm seguida, em votação, o parecer, 
é o mesmo aprovado. por unanimidade._ Secretaria de_ 
Agricultura c Pr:odução (PLS 221 -Anu-al) _;Relator: 
Senador Benedito Ferreira: Parecer: favorável. Posto em 
discussão e. em seguida, cm votação, o parecer, é o mes
mo aprovado, por unanimidade. 89) Secretaria de Segu
rança Pública ( PLS 220- O.P.I.)- Relator: Senador 
Guilherme Palmeira; Parecer: favorável. Posto em dis~ 
Cí.l~::>Sãtre, em seguida, em votação, o parecer, é o mesmo 
aproVado~ por urianinildade. Secretaria de Segurança 
PúblicidPLS 221- Anual) Relator: Senador Guilherme 
Palmeira; Parecer: favorável. Posto cm discussão e em
.~eguida, em votação, o parecer, é o mesmo aprovado, 
por unanilnidade. 9~') 'Tribunal de Contas, Receita e Tex
to da Lei( 220- O.PJ.) Relator: Senador Muriro Buda
ró: Parecer: favoráveL Posto em discuss_ão e, em seguida, 
em votação, o parecer, é o mesmo aprovado, por unani
midade, Tribunal de Contas, R~ceita e Texto da Lei 
(PLS 2-.21 -Anual) Relator: Senador Murilo Badaró; 
Parecer: favorável. Posto -cm discussão e, em seguida, cm_ 
votação. o parecer, é Q_me_smo aprovado, por unanimi
dudé. 

Nadu mais havendo a tnttar, encerra-se a reunião, la
vrando eu K leber Alcoforado Lacerda, Assistente_ da 
Comis~ào, a presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nad<i pelo Senhor Presidente, 

COMISSÃO DF ~ER\'IÇO PÚBLICO CIVIL 
Oitava reunião. realizada em 

26 de outubro de 1983 

Às on~~ h~ras dÕ- d-ia vii1te e seis de outubr_o de rrlil'i1o-~ 
veccri~QS -e CllientU-e três, !.a SUJa de Rei.míões· da Çomis_- ~ 
sào, na Ala Senador Alexandre Cost<l, sob a -Presidêrlda

_do_Senhor Senador Martins Filho (Vice . ."Pi-esidente da 
Comiss3o) e com a presença dos Sc-nhO-ris-'Senadores 
Çialvào Modcs_to~ Passos Pôrto, Alfredo CAmpos; 
rvflriO Maia--e a-Senhor<t Scnadorâ I ris Célia, reúne-se-a 
Comissão de Serviço Público Cívil. Deixam de compare
cer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Fábio 
Lucena e Carlos Alberto. Havendo número regime_ntal, 
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos dispen
sando a leitura d;;1 Ata da reunião ant~rior, que é dada 
como aprovada. A seguir, Passa-se à -ãpr6Ciação das ma
térias constantes da pauta e, pela ordem, a Presidência 
concede a palavra a Senhora senadora !ris Célia para 
emitir o ~eu parecer sobre o Projetq,_de Lei da Câmara n'-' 
164, de 1983, que "altera a estrutura da categoria furiciO
nal de Psicôiogo, do grupo-outras atividades de nível su
perior, e dá oulras providênciils". Não há debates, e a 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer da Rela
tora, que conclui" favoravelmente ao projeto, na forma 
.da Efnenda ofereCida· pelo Senhor Senador Gastão 
Müller. Pros.segUindo, a Presidência concede a palavra 
ao Senho-r Senador Mário Maia que iê o seu pilrccer 
sobre _o Projeto ,dç Lei ·ct~ Câmara nl' 174, de (983, gue 
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"estende a ex~servidores da extinta Fundaçilo Brasil 
Central e da antigU Prefeitúni dÓ Distrito t'ederal, aS bé:
nefícios da Lei n"' 6.890, de I I de dezembro de 1980, que 
"dispõe sobre a contagen1 do tempO-de sen·iço prestado 
por extranumerário, diarista ou tare(dro, bem como 
pelo pessoal retribuído â conta de dotucão glob.,l na for
ma que especifica, e dã outras providências". Não hâ de
bates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer 
do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Con
tinuando, a Presidência <.:oncede a palãvia ao Senhor Se-
nadar Alfredo Campos que depois de ler o seu parecer 
sobre o Projeto de Lei do Senado n" 098, de 1983, que 
"'dispõe sobre a remuneração dos dirigentes daS-EmPre
sas Públicas e Sociedades de Economia Mista".-t!sclàrece 
à Comissüo que o seu pnrccer conclula pela prcjudiciali
dade do projeto em decorrência dei -advento do Decreto
lei n"' 2.016. ser mais abrangente, mas como o referido 
Decreto foi rejeitado pelo Congresso Nacional, o Projeto 
volt:.! a ser oportuno e conveniente, raziio pela qual mo
difica a conClusão de- seu parecer nO se-ntido da- upro
vação do pl'ojeto. Depois de ouvir as explicações do Re
lator, a Comissão, por unanimidade dos menil:ifOs Pre
sentes, aprova o seu parecer favorável à aprovação da 
matéria. Em seguida, a Presidência concede a pulavra ao 
Senhor Senador Passos- Põrto que lê o seu parecei- -Sobre 
o Projeto de Lei da Cárriara n"' !58, de 1983, que "dispõe 
sobre a criação de cargos na Secretaria do.Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, e dâ Outras 
providências". Não há debates, e a Comissão, por unani
midade, aprova o parecer favorável do Relator. Parare
latar o último itCm da pauta, a Presidência concede a pa
lavra ao Senhor Senador Gaivão Modesto que lê o seu 
parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 203, de 
1983, que "estende, aos Auditores do Tribunal de Con
tas da União, o disposto na Lei n"' 6.5:54, de 2! de agosto 
de 1978, e dá outras providências". Não há debates, ·e "i 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor, que conclui favoravelmente ao projeto. Nad:i mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada 
a reunião, lavrando cu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente 
da ComiSsão, a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada por Sua Excelência. 

Martins Filho. 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES 
22f Reunião, Realizada Em 

S de outubro de 1983. 

As dez horas e trinta minutos, do dia cíilco de outubro 
de mil novecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões 
da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presi
dência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, pre
sentes os Senhores Senadores Octávio Ca.rdoso, Amaral 
Peixoto, Gastão MUller, Nelson Carneiro, Severo Go
mes, João Calmon, Marco Maciel, Roberto Campos, 
Enêas Faria, Dinarte Mariz e L ou rival Baptista, reúne-se 
a Comissão de Relações Exterioi-es. -

Deixam de comparecer, por motivo fusttficadõ, os Se
nhores Senadores Itamar Franco, Saldanha Dcrzi, Pedro 
Simon e Virgílio Távora. 

Havendo número regimental, o Senhor Presldente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir,
Sua Ex.celência comunica que a reunião destina-se a 
apreciar a indicação do Senhor João Augusto de Médi
cis, para exercer a função de Embaixador do Brasiljuato 
à República do Quénia, assim como, ouvir a exposição 
que fará Sua Excelência, acerca da missão que desempe: 
nhará. Dessa forma,-concede a palavra ao Senhor Em-
baixador. que dá início ao seu pronuncia-mento, o ride cD
foca os aspectos pol.íticos e sócio-económiCos do Quênia, 
bem como, os pontos que servirão de buse para sua 
atuação à frente da RepresentaçãO OíplomâtiCa dO Bra
sil naquele País. Encerra-se a exposição, o Senhor Piesi-
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dente franql,!eia a palavra para indagações ao ~enhor 
EmbiJ.ixador, fazen9o uso da mesma, os Senhores Sena
dores Nelson Carneiro, Roberto Campos e Marco Ma
dei. P~osseguindo, o Senhor Presidente agradece a pre
sença do Senhor Embaixador, e determinu que a reunião 
torne-se secreta, para deliberar sobre a Mensagem n9 
178, de 1983, do Senhor Presidente da República, sub
metendo à uprovação do Senado Federal, a escolha do 
senhor João Augusto de. Médicis, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de DiplOmata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do Quénia. 
Relator: Senador Marco Maciel. 

Reaberta a reunião em caráter público, e nada mais 
havendo a tratar, é a mesma enCerrada, Lavrando eu, 
Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente da Cernis
sUo, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada 
pelo Se~hor- Presidente. indo à publicação _juntamente 
com o apanhamento taquigráfico da exposição, por de
terminação de Sua Exceléncia. 

L!,tiz Viana. 

A NEXO A ATA DA 22' REUNIA O DA CO
MISSÃO DE ~RELA COES EXTERIOÚ:S. REA~ 
LIZAD-A EM 5 DE OUTUBRO DE /983, ÀS 10:30 
HORAS. REFERENTE À EXPOSIÇÃO DO SE
NHOR JOÃO AUGUSTO DE MtDICIS- QUE 
SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADO 
PELO SENHOR PRESIDENTE 

PRESIDENTE: SENADOR LUIZ VIANA 
1•-VICE-PRES!DENTE: SENADOR SALDA-

NHA DERZI .. -

l':VJCE-PRESIDENTE: SENADOR AMARAL 
PEIXOTO 

fNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI
GRÁFICO 

O S"f{. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a reunião. 

Concedo a palaVra ao nobre Senador Marco Maciel, 
para relatar a Mensagem n"' 178, de 1983, do Senhor Pre
sídin(e dá Rcpúblka, indicando o Se. João Augusto de 
Médicis, Ministro de primeira classe, para exercer a 
função de Embaixador junto a República do Quêniã.. 

O SR. MARCO MACIEL- Encontra-se presente à 
Comissão, o indicado, o Embaixador João Augusto de 
Médicis. 

Então, solicitaria de V, Ex~ que, ouvido o Plenário da 
Comissão, fosse dada a palavra a S. Ex~ 

O SR. PRES_IDENTE (Luiz Viana)- Concedo a pa~ 
I;.Jvra ao Embaixador Médicis,_para que expcnda as ide

. ia~. que julga conven~ntcs sobre a nova missão na Re
pú_blica do Quénia. 

O SR. JOÃO AUGUSTO DE MEDICIS- V~Ex•. 
Sr. Presidente, a maioria ou mesmo, talvez, a quase tota
lidade dos membros desta Comissão saberão compreen
der com que emoção sento-me. hoje a ~sta mesa para, no 
cumprimento das disposiçõ-es constituci~~ais e na forma 
do Regimerito cf<1 Casa, sér ouvido pelos nobres Srs. Se
nadores sobre a missão para o qual meu nome foi indiÇ?
dÜ _à ã-preciaÇão do Senado Fe4eral pelo Senhor Presi
d_e.ilte da Rcpóblica. 

Dois anos e meio de convívio diário e dircto com o 
CÓ!_lgr~ssO N<!-~~i'on:il. em particuhH com o Senado-e CQin
està douta Comi-ssão, fizeram aumentar em mim t? res
peito e a admiração pelo Poder Legislativo e melhorava
liar a impor-tância de um relacionamento fecundo e per
minente -entre o Itamarati e o Senado Federa(, ó~gão 
cuj3.' pTeoCUJJação e competência constitucional em ãs. 
suntos de política externã representam a garantia de coo
peração con~truliva no objetivo comum de ~alizar, com 
acertO, as aspirações do Brasil no plano internacional. 
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Não é o meu objetivo, Sr. Presidente, cansar os Srs. 
Senadores com informações detalhadas sobre a história, 
a geografiu e os pormenores da vida polftica e instí~ 

tuições jurídico-adminístrativas do Quênia. Mas creio 
que talvel seja necessário traçar um quadro sumário com 
esses dudos, para servir de p<~no de fundo à missão que 
pretendo desempenhar, caso venha a merecer a con
fiança do Senado da República. 

Situada na África Oriental, fazendo fronteira com 
Uganda, Sudão, Etiópia, Somália e a Tanzània, a Re· 
pública do Quénia tem uma área aproximada de 580 mil 
Km: c uma populaçZto de cerca de IS milhões de habitan
te~. dis_ttibuídos em vários grupos tribais, dos quais os 
mais importantes .são os Kikuyus, de onde provêm n pai 
da nacionalidude queniana, Jomo Kcnyatta, os Luos, os 
Esca!t:ngins, de onde vem o atual Presidente, Daniel 
Arap Noi. Tem como línguas oficiais o Inglês e o Swahi
li, e é uma república dentro da comunidade britãnica, 
desde que se tornou independente, em dezembro de 
1963. 

-A preços correntes, o produto interno bruto do Qué
nia é de cefca de _7 bilhões de dólares, o que lhe dá uma 
renda per capita de aproximadamente 390 dólares; um 
comércio exterior da ordem de três bilhões, duzentos e 
quarenta milhões de dólares, sempre deficitário na bu~ 
lança comercial e um déficit de conta corrente de aproxi~ 
mudamente novecentos milhões de dólares. 

Exportu principalmente café, derivados de petróleo, 
chá, frutas, legumes, cimento, sisai pireto e importa ma
quinaria industrial. veículos, petróleo bruto ~te ... 

As primeiras menções que temos na história do Qué
nia, no que diz respeito a nós, luso-brasileiros, se lêem 
cm os Luzíadas: "De volta e na ida para a ln dia, Ugama 
passou por Mombasa, e Malindi." E na ocasião já Luíz 
de Camões a essa passagem se rcferiã., quando por exem
plo dizia: .. Já Malindi, em dizer, de usar de todo, de ver 
esta gente forte, o gesto e o modo e dali para Mombasa 
logo parte. aonde as naus estavam temerosas." Aí se ini
cia um período de -permanência portuguesa, na costa do 
Quénia, que Se -estende até o Século XVII, quando inclu~ 
sive se dá o estabele_cimento do Forte Jesus que existe até 
hoje cm Mombasa com o marco da presença portuguesa. 

No Século XVHI, os portugueses são expulsos do ter~ 
rítório da fronteira, fim do litoral queniano, pelos ára
bes, e os árabes aí permanecem até o Século XIX, quan
do começa a se caracterizar e a se apr~sentar a coloni
zação européia. 

Em meudos do século XIX, os primeiro missionários 
alemães e depois ingleses chegam ao Quênia, primeiro na 
costa e dt.>pois se aventuraram pelo interior e descobrem 
os montes Quénia e Klimanjaro. 

No final do século, em 1895, querendo contrabalançar 
a influência alemã no Tankanika, os ingleses tranfor
mam o Quênia em um protetorado e iniciam a cons
trução da Estrada de Ferro que ligava Mombasa ao lago 
Victória. Nesta ocasião, dá-se uma grande imigração in
diana. 

No final do Século XX aí começam realmente as cor
rentes imigratorias européias e a designação do altiplano 
queniano, como reserva de terra para os brancos. Nos 
Séculos XIV e XVIII, o Quénia participa da primeira 
Guerra Mundial, lutando as tropas inglesas, contra as 
tropas alemãs em Tanzânia. 

Em 1920, transforma-se em Colónia. Entre guerra, hâ 
um esforço político bastante pronunciado da comunida
de AsiátiCa, para-obter melhorias po!iticas e económicas. 

Na segunda grande guerra, de novo participa da luta, 
dessli vez contra os italianos, na Etiópia e Somália, e 
contra os japoneses na Birmânia. 
E~ l946t terminada a guerra, Jomo Kenyatta, funda o 

Keniã Afriq:w National Union, que ê o partido único 
qUe domina O Quénia até hoje e inicia o movimento pela 
indepildência daquele País. 
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Em !952,-com a -prisão de Kenyatta, se inicia o--mov,~:
mcnto terroristas, tão famosO_ e caracterizado, chamado 
de Mau-Mau, que só vai terminar com a independêricia 
em 1963 e a entrega do Poder uo Kenyatta. Kenyatta 
vem morrer cm 1978, c até temia-se uma certa insegu
rança no regime, mas O seu- suCessor deSf1iifiido, Daniel 
Arapnoi, sobe ao poder sem dificuldad~s e lá está até ho
je. ê um regime estável ãpesar de alguns acontecimentos 
recentes, como uma revolta ou uma tentativa de revolta 
militar da força aérea, que ocorreu em agosto de 1982. 
Mas ainda muito recentemente - digo recentemente, 
porque nessa semana realizaram-se as eleições gerais e o 
Arapnoi teve confirmada a sua maioria~- .seu poder de 
controlar e de liderança sobre a país. 

Por que o Quênia? Por que o BrasiLtem uma Emb:.~,ixa
da no Quénia? f: p-reciSO Clúú11af a atenção sobt!!- a (ele
viincia estratégica_d_Q_Quênj<L_ O.Quênia é coino um_])os
to de observaçào política fundamental naquela área da_ 
África. Uma mostr_agem_ dessa_ importância é a presença 
no Quênía de talvez a. mais importante comunidade de 
jornalistas intemaciona.is_ existentes na Ãfrica, que fazeni
do Quénia o seu ponto de observação_C o s..eu. ponto-de 
cantata com o_ resto .do Contin_cn_te. 

O Brasil estabeleceu lá cm 1967 uma Embaixada, ten
do consciênch~ de:;sa importância c da relevância do 
Quênia, com um País estável política c eConomicamente, 
apesar de, como cu disse há pouco, alguns estudos mais 
recentes. E a importância estratégica do Quénia se d~ 
sobretudo pela confluência da importância estratégica 
daque[a regíUo chamada do Chifre da África e do Qcea- __ 
no Indico. Seria desnecessário lncncionar, mesrrio para o 
Brasil, a importUnei a do Oceano Indico, pois por aí tra
fegam, na nossa direção, pelo menos 40%_ do petróleo 
que nos supre, que-vem -do Golfo Pérsico. Isto, levando 
em conta que a maior parte do petróleo Iraqueano hoje 
está escoando pela Turquia c já não passa pelo Golfe 
Pérsico, vem dirctamente pelo Mediterrâneo. 

Há aí um confronto visível e permanente da estratégia 
militar e política das superpotências mundiais. Há uma 
maciça presença or:iCntal, pre.~ença militar ocidental, em 
Diego Garcia, no QuênJa iilesmO, nu Somálja, 1).0 Sud~
Barren, hoje cm dia como parte importante do esquemã 
que os amerkãn_os Criaram; do que eles chamam, de Rã~ 
pid Depáíment Force, "i: a força de intervenção rápi;.: 
da", que foi criada já no teinpo do Presidente Carter, 
como um elemento de garantia das situações pcrmariên=
tes existentes, principalmente na· Penísula Arábica e no 
Golfo PérSicO. A Uniãõ Soviética tem sua presença prin
cipalmente na Etiópia, c il.Clln1énâo SuL Aí há que regis
trar uma alteração interessante no quadro das alianças, 
pois a Etiópia, até recentemente, se alinhava com o Oci~ 
dente: com a revolução de alguns anos atrâs, passou a ter 
o auxílio eonômiCo e míHtar da União Soviética. 

Automaticamente, a Somália que tem tendências lin
deiras, tem tendência_s de limites com- a---Erfõp1a, 
bandeou-se para o Ocidente, cedendo as bases que ante-
riormente eram ocupadas e manejadas pelos soviéticos 
aos Estados Unidos. O Quêni_a deixou de ser um cxpectaw 
dor deste jogo de influências nessa área, quando decidiu
se a participar, cedendo bases aéreas em Nairobi e num 
lugar chamdo N anjuri e instalações navais em Mombasa 
aos Estados Unidos. 

Aí há uma contradição que tem sido muito caracterís
tica da política externa quêni:;:wa. Embora eles, formal
mente, dcfedam a desmilitarização do Oceano Indico, 
eles cedem essas base:; aos americanos. Há uma ambíya
lência que tem permeado toda a política do Quénia, des
de a sua jndependência. Há uma vocalização de u_ma 
polífic3 africanista não alinhada c, em realidade, uma 
aproximação crescente com o Quénia, que petmea toda a 
sua atividade diplomática e sua influência na ârea. APe: 
sar do y_alor simbólico de Jomo Kenyaq?, quanto a sua 
figura quase mfstica,- no- nacionãlismo africano e a des
peito de algumas incursões importanteS mesmo com a 
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partidpaç_ão de Kenyatta, quando tentou, sem sucesso, 
concili.ar as correntes aqtagónicas que lutavam pela inde
pendência de Angola e o recente mandato anual do Pre~_ 
sidcntc Daniel Arapnoi, como líder da OUA, a política 
externa quêni<Jna nào se caracteriza exatamcnte como 
uma política ativistu. Inclusive alguns analista. a classifi
cam, sobre o epíteto de Quaíet Diplomacy. 

Eu falava, há pouco, da troca de alianças entre a So
mália~ Etiópia, e aí há a constatar, também, no que diz 
respeito à_ política externa queniana, um elemento im
portante. Embora alinhada com a União Soviética, a 
Etiópia, e alinhada com o_s Est_ados Unidos, enfim, com 
as potências Ocidentais, o Quénia, há uma aproximação 
de interesses imediatos interesses bilaterais entre esses 
dois países, em virtude, sobretudo, das pretensões terri
toriais que a Somália tem sobre os dois~ sobre as áreas_ 
ocuPadas peTas populações de origem Somali nestes dois 
países. E bem verdade que esse, antagonismo anti
Somália, no que diz respeito ao Quêriia, diminuiu nos úl
timos anos com declarações mais tranqüilizadoras do 
Presidente Somali, quanto às suas pretensões no terri
tório queniano, mas ainda existe efctivamente unlã 
aliança, não só tácíta, mas uma aliança ~cri ta, firmada 
na base de um tratado, entre a Somália, o Quénia e a 
Etiópia, no que diz respeito u seu confronto com a So
mália. 

O ·Brasil reconhe:eeu a independência ·do Quénia, em 
1964,_ e_ estabelecemos a nossa EmJ:laixada, _em 1967. 
Hoje em dia, os contactos e uçã_o diplomática do Brasil 
no Quênía se exercem, sobretudo na defesa dos interesses 
cafeeiros comuns e na cooperação técnica, priiiCIPàlmen
te pelo interesse demonstrado pelo Quênia, nos últimos 
anos, quanto as nossas tentativas, as nossas tecnologias 
energéticas alternativas, em particular_ o álcool. 

O Quénia é um membro ativo, eu falava no nosso rela~ 
cionamento, no que diz respeito ao convênio internacio
nal do_ café, no que diz respeito à política cafeeira_mun
dial, o Qt..iênia é um membro ati v o da Organização Int~r
nacional d_o Café, um produtor do tipo suave colombia
no_ c~juntamcnte com a, própria Colômbia c a _'(_~z..âlli_a, 

J_ewilma pr-odução l_i)nitad~,_se comparada com u bra~_i_
leíra, de um c meio inilhõt!s de sacas, do qual_a cota -de 
expmiaç~o é em torno de um milhão e trezentas mil sa
cas, o que corresponde a 2,5% da cota do Acordo Inter
nacionul do Café. 

Recentemente o Quénia alinhou-se com o Brasil nos 
esforços feitos para evitar a guerra de preços que se fazia 
fora do acordo e limitou, nesse sentido, a sua exportação 
para os países não membros do convénio, que era da ar~ 
dem de quatrocentos mil sacas por ano, a duzent_os mil. 
o-esforço tem sido feito no sentido em que ele continue 
mantendo a sua atitude em relação ao convênio, dentro 
dessa linha de moderação e de evitar que as yendas fora 
do acordo inviabilizem o com_êrcio internaciOnal do café 
ou o tornem mais dificil. 

No que .diz respeito a comércio bilateral, o Brasil ex
portou em 1983, cerca de três milhões e duzentos mil 
dólares e nada importou do Quénia. De janeiro a março 
de t983, o comércio, mais_ou men_os o meSmo, era da ar~ 
denl de u~ milhão e seiscentos e oitenta mil, portanto 
m?iS ou menos a metade do que tinha sido em 1982 e 
continuávamos sem importar nada. 

___ A pauta de nossas exportações é bustante diversifica
da, incluindo produtos alimentícíos, maquinaria, maqui
naria agrícola, carne bovina e peças para· automóveis etC.. 

_Registra-se aí uma dificuld~de no comércio Bl:asil
Quênia, que tem sido ~ma dificuldade encontrada no co
mércio COI!l_ outros pafses em descnvol_~mento. Temos 
que indentiCar ria Qalan_ça de pagamentoS -quenianã. pro~ 
dutos que passamos imPortar. para que se passa melho
rar ou mesno ·diminuir este desequilíbrio - quando eu 
digo p'dra 'importar prodUtos- que nÓs impOrtemos, no 
momento de preferência com países com os quais nós te
mos uma balança de pagamento deficitária. Sem uma 
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contrap::~rtida de comércio, torna-se p-rogressivamente 
dificil aumentar ou mesmo manter o fluxo de comércio 
com _os países em desenvolvimento. 

_Embora todos saibamos que a obrigação essencial da 
Embaixuda seja a de promover exportações brasileiras, 
muitas vezes é necessário descobrir no país, certairiCntc 
nos países cm desenvolvimento, a "rrioeda" com a qual 
esse país possa pagar as nossas exportações. E o de.sviõ 
de importações tradicionais de outros países pode ser um 
caminho. Para dar um exemplo, o Brasil tinha importa
do do Quênia, <lté 1978, qu;1ntidades razoáveis para a 
econofnia qucnian:J de sementes para pastos, que_ são 
aparentemente adequadas a certos tipos de solo no Brasil 
e pirctro_, que é um insumo para inseticida, que tem gran
de importância na economia queniana e que processa
mos no_ Brasil, e depois temos vendido ins'eticidas ao 
Õuênia._-Recentcmente há.um número de_operaçõcs cm 
curso, ainda não definidas,_de maior monta._ maior im_:
porhlncia, por exemplo no que diz respeito à venda de 
hospitais modulados, por uma empresa chamada Engc~ 
son Exportadon1 Ltda., que é uma operação da ordem 
_de _cepto e_ quarenta mil~ões de dólares. _Há Uma outra 
operação para ~endas de silos, em torno de vinte milhões 
de dól<lres. Há uma tentativa de uma firma chamada Áe
rodinârrlka, no senti_do de vender l!quipamento de ener
gia solar, que dú uma ordem de trezentos e vinte c cínco 
mil dólare..; mais ou menos. 

Falei, anteriormente, que nós tumbém temos uma ati
vídade. .. de cooperação técnica entre o Brasil e o Quênia. 
Embora o acordo existu desde 1973, essa atividade uté 
agora -não assumiu um caráter prog"ramático. Um ajuste
complementar cm estudo visa a dar esse caráter progra
mático a essa atividadc. No momento, o que há de mais 
importunte é a idéia de se impluntar no Quénia mini
destilarias de _;.ilcool para fins carburantes para o qual 
nós Cstamos nguardando um pronunciamerito da Orga~ 
nização das Nações Unidas, que financiaria este projeto 
de interesse brasileiro e queniano. 

No que diz respeito ao intercâmbio -cultural, acho que 
será interesse dtl Embaixai:fa procurar atívar o acordo 
que e~iste desde 1973 e que tem tido pouca movimeri
taçào, em-particular no que diz respeito à divulgação do 
Quênia, de música, de artes p[ásticas, programas de rá
dio c, principalmente, o que tem sido hoj~ um mercado 
blli;tãntc encontrado nos países africanos, o programa de 
televisão brasileira. 

Eu havia dito que o Brasil havia estabelecido relações 
diplomáticas com o Quénia em 1967. De lá, do ponto~de
vistu _da~ relações políticas bilaterais, tivemos, em 1973, a 
.,;sita do Ministro Múrio Gibson Barbosa, em Nairobi 
onde se assinaram os dois acordos comerciais de intCr
Cilm-bio cultural e -de coopera"ção técnica; Ein 1975, este
ve- no Srasil o Ministro de Negócios Estrangeiros do 
Qúêiliu, O Sr. Kuaiak. Em !981, o Sr. César Cais partici- -
pau de uma conferência sobre fontes novas de energia no 
Quénia. Em 1981, vieram ao Brasil duas autoridades 
quenianas, o Secretário-Geral do Ministêrlo das IndUs
trias e o Vice-Ministro para Assuntos do Meio~ 
Ambiente e Rccyrsos Naturais, interessados em estudai' 

·tecnolOgia brasileira da ordem de fontes alternativas de 

O -Quénia tem uma· representaçãO muito limitada no 
exterior c sempre se coloca a pergunta: por gue o Quênia 
não tem Embaixada no Brasil? Embora desde 1975, a de
claração conjunta assinada cOm-Õ Ministro Azeredq ga 
SJÍveira e o MltliStro Kuuíak, se falava da- abertura de 
uma E~baixad_a do Quénia no Brasil, eles sempre ale
gam pr~blemas ~bviamente de orçamento e -de fªlta de 
recurso. É de se notar que o Quénia só tem 25 Embaixa
das no exterior, sendo, nas Américas, apenas as Embai~ 
xadas em Washington e nO Canadá. Por outro lado, cer~ 
ca d"ê" 70 p-aíses maritêm embaixadas residentes em Nairo
bi e 9 têm representações cumulativas naquela cidade, o 
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que dú um simtl da importância do Quên1i no -contexto 
africano e no contexto mundial. --

Se, c quando aprovado pelo Senado, em um e nos ou
tros casos, como Embaixador em Nairobi, eu também 
me ocuparei da representação do Brasil junto aos Gover
nos de Uganda e Maurícius. 

Uganda cstll de novo sobre a liderança do Sr. Nilton 
Obote, depois do golpe que derrubou Idi Amin Dada. 

Em Uganda, o interesse maior da Embaixada é tam
bém na área do acordo internacional do café, na ârea da 
exportação do café, que Uganda é um agressivo exporta
dor em termos limitados. se comparado com o Brasil, 
tem 4+5% da cota do convênio, mas é agressivo, porque 
esse 4,5% de exportllção correspondem a 98% das expor-
tações ug:mdenses. -

Ainda no campo de operações comerciais, recente
mente a EMBRAER esteve cm Uganda, dcmostrando 
aviões Bandeirantes, aparentemente- com aceitaÇãô -e 
com expcctlltiva de venda, porque süo aviões muito ade
quados para o tipo de serviço que se_ espera na área. 

Maurícius, tem urna importância mais estratégica no 
contexto do Oceano Indico, a que já me referi. Há per
manente reivindicação sobre a ilha de Garcia, cedida pc
los ingleses aos Estado Unidos, para a instalação de mili
tares, de importância estnUégica para a fltea. t um go
verno conservador, que dirigiu o p<1ís de !968 a 1982, ce
deu lugar a uma colisão esquerdista que, por dificulda
des internas, abandonou o poder, em março deste ano. O 
novo Governo, composto por conservadores socialistas 
não extremados, deve retomar- a tinha prô-Ocrdentaf -e, 
surpreendentemente, até a linhll pró-Africa do Sul, do 
Governo de Maurícius. 

Embora não tenhllmos represcntaçi:l.o diplomática nã 
Somólia, tem sido ll Somália, Nairobi c a Embaixada no 
Quênill que têm dado o apoio logístico a algumas inicia
tivas br:.tsileiras na Somália. 

Recentemente a CPRM Encal Consórcio efetuou pes
quisas de ordem mineralógica na Somá"lia, e a Andrade 
Gutierrez anunciou já ter Programado a construção de 
um complexo de mineração e beneficillmento de mineral -
na Somália. Nesse particular, espem-se que a Embaixada 
possa dar algum apoio logístico a esse empreendimento 
brasileiro em países vizinhos. 

Mas, não é só no campo bllateraf que se exerce a ativi
dade do Embaixador ou da Embaixada no Quênh1.. 06 
certa maneira, é mais do que no campo bilatefal, é nO 
campo multilateral onde essa alividadc se_ exerce no con
texto do programa das Nações Unidas para o meio am
biente._ 

O interesse das Nações Unidas pelo meio-ambientC 
iniciou-se em 1968, com uma resolução do Conselho 
Económico e Social da organização sobre a necess.idade 
de reduzir e eliminar os danos ca·o.sados pela poluição ao 
meio ambiente. Disso resultou a conferência convoCada 
e realizada em Estocolmo, em 1972, cujo relatório, estu
dado e analísado pela Assembléia--Geral, gerou um pro
grama das Nações Unidas Pelo meiO ambiente, compos
to por Conselho de Administração, Secretariado e uin 
Fundo. 

O Brasil é membro deste Conselho de Administração 
desde a sua criação. São 58 rnem.brOs, -sendo lO latino
americanos. Membros, desde 1973, somos, no momento, 
candidatos à reeleição. 

Esse Conselho de AdrninfSüação e a presença dos re
presentantes permanentes têm crescido_ de importância 
por resoluções recentemente tomadas de que atribuíam 
aos representantes permanentes em Nairobi a função de 
coordenar a ação entre esses programas e seus governos, 
de controlar a ação do secretariado, de contribuir na pre
paração da agenda dos trabalhos das reuniões subse
qUentes. O Brasil tem indicado que deseja participar do 
grupo de assessoria imediata do Diretor Executivo e, 
portanto, participar atlvarnente dessas funções recente-
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rflenle delegadas aos representantes permanentes junto a 
~~ UNEP. ~-~~~ 

Ainda. é_ impoftinte citllr que, recentemente, foi o Di
reter Ext.'-cutivo também autorizado a continuar os seus 
e-ntendimentos com vistas à convocação de três conferên
cias internacionais, para a formação de uma consciência 
ambiental, çom representantes d::t indústria, de organi
zaç-õ-es n-ão governamentais e, segun.do aqui, por seu foro 
próprio. de parlamentares com a participaciio da União 
Interparl:lmentar. 

O secretariado da organização é -eritiegiie a- um egfpi
cio. o Dr. Mustafa Tolba- e eu o menciono, porque se 
espera a sua visita. no final deste mês a Brasília, quando 
ele virá principalmente observar os resultados positivos 
sobre controle_dc meio ambiente, que começamos. a atin
gir no Brasil. 

Como se record:uão, certamente, todo programa de 
meio ambiente, em termos de organismo internacional, 
começou com uma tendência supranacional muito mar
cada c que progressivamente foi sendo superada. Na dê
~da de 70, o _Brasíl manteve uma posição muito inflexí
vel contra esta tendência supranacional e, em princípio, 
_da defesa d_a soberania exclusiva sobre recurs.os. localiza
das no seu território. Mas, Progressivarrlente esSa ten
dência vem sendo superada e temos favorecido recente
mente a linha de regionalização da UNEPe da utilização 
dos organismos regionais e sob-regionais, no que diz res
peito. por exemplo, ao tratado de Cooperação Amazôni
cu c o tratado da Bacia do Prata. 

Com _esta regionalização do programa, temos procura
do evitllr que o programa aplique critérios globalizantes. 
gue sào por isso mesmo desprovidos de um sentido práti
co c de aplicabilidade ll cada JJma das regiões, Nós tam
bém temos defendido que introdução do fator ambien
tal, como_ elemento no processo de_de_senvÇ>!virilento eco
nômico, deve ser sempre matizllda com os interesses na
ci_onais no que diz respeito aos objetivos mais amplos de 
crescimento_ e dislribuição de riqueza. E mantemo-nos 
Jirmcs llQ princípio de que na utilização racional de re- _ 

_ cursos deve ser sempre ievaciõ em cÕnta a preservação do 
princípio da soberanin nacional sobre os recursos. locali
zados cm seus territórios. I~to tem sido fund<J.mental na 
defesa do passado, quando debatemos no Forum da 
UNEP, os recursos hídricos compartilhados e tão impor
tantes, inclusive, para a cri::Jçào das nossas usinas hidre
létrica.s de fornteira e,.atualmente, quanto a florestas tro
pic3is. Esse é um -tema que está aflorando e com mais in
teresse. a cada vez, no Jorum da UNEP. É um tema que 
até agora não se materializou de ·qualquer iniciativa con
trária aos interesses brasileiros, mas que tem sido fre
qUentes nas manifestações dos países, principalmente os 
desenvolvidos no forum çiaquela organização. 

_ Temos tido, como princípio básico, que os recursos 
vegetais cultivados ou silvestres e recursos animais do
mêstíOOs ou Selvagens constituem um patrimônio nacio-

- n~l. E a decisão quanto à sua exploração cabe, portanto, 
exclusivamente, aos Estados em cujos territórios se loca
lizam. Não aceitamos quaisquer iniciatiVas supranacio
nais de proteçào integrada de no restas tropicais ou o es
tabelecimento de regras mandatárias so-bre a sua conser
vação~ tltá Claro que esse direito soberano de proteçào 

------aos nossos recursos próprios contrapõe-se à necessidade 
de promõver a sua utilização racional, com vistas à sua 
renovação e_ à sua manutenção para gerações futuras. 

--- Ainda no campo de organismos internacionais, h& 
uma pequena organização, de caráter menos importante, 
qo·e ê, de certa maneira, um apêndice da UNEP, que é a 
Fundação das Nações Unidas para Habitat e Estabeleci~ 
mentes Humanos, que foi criado em 1974 e que tem 
como objetivo assistir os países em desenvolvimento em 
programa.s nacionais de meio ambiente reia ti vos ao esta
belecimento_ urbano e cidades, enfim, de um modo g_eral. 

Sr. Presidente, sem querer e espero que não tenha me 
~te1_1dido mais do que eu devesse, ê o que eu tenho, no 
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momento. a falar sobre a atividade da Embaixada do 
Brasil em_Nairobi e_ me coloco _à disposição dos Srs. Se
nadores para tudo aquilo que eu possa acrescentar e que 
não tenha sido suficientemente esclarecido. Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não sei se o 
Relator prefere_ dar o seu parecer primeiro e depois fran
quear a palavra ou proceder ao contrürio. 

O SR. RELATOR (Marco Maciel)- É melhor fran
quear a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Assim, o rcla
lório fica por último, já que V. Ex~ dllrá o parecer infor
mado pellls perguntas que, por acitso, venham a ser fei-
tas. 

--Continua franqueadll a palavra. Se algum dos Srs. Se
nadores deseja formular_ alguma i'ndagação sobre a mis-
são do Embaixador Medicís.. -

<:Ys-R:NELSON CARNEIRO- Como uma curiosi
dade, eu gostaria que o ilustre Embaixador iriformasse 
ou nos desse notícia dos outros Embaixadores que ocu
param esse posto em Nairobi. Quais foram antes dele? 
Ou ele é o primeiro? 

O SR. JOÃO AUGUSTO DE MED!ClS- Não, a 
embaixada foi criada em 1967, e o primeiro Embaixador 
foi o Sr. Franklin Mesquita, que está aposentlldo, hoje 
em dia. Sucedeu-lhe o embaixador Carlos dos Santos V e
ras, qpc agora estâ cm Sófia ou Bucareste, cm uma das 
duas capitais. O embaixador atualmente no posto é o 
Embaix<tdor Nei Moraes de Melo Matos que, s.egundo 
cu entendo, está .sendo removid_o para o Consulado
Geral em Paris. Ek é_Mlnistro de segunda classe. Então, 
cu serei o primeiro Ministro de primeira classe a ocupar 
a Embaixada, mas a Embaixada já teve três titulares. 

O SR. NELSON CARNEIRO- S. Ex• também fa· 
Lou_l_Qngaffi:ente sobre o problema do meio aJ!lbiente _e 
nos dCu uma VisãO dÕ q_ue a UNEP hoje realiza. De 
modo que acho que esse é um ponto da maior importân· 
cia para nós brasileiros. E a presença desse representante 
que virá ainda esse mês ao Brasil -V. Ex~ acabou de re
feri~- ~ertamente encontra!á pouca coisa_ realizada por 
nós, mas, em todo caso, servirâ df: estímulo para que 
f<J-ÇJJJTIOS mais. Quem percorre o País sente qUe essa ne· 
cessidade é urgente e imediata. Houve tempo em que 
acretitávarnos que um País em desenvolvimento podia 
desprezar a defesa ~o melo ambiente. Foi um er~q. Hoje, 
verificamos isso, indusive na Poluição dos rios. Recerite
mente vimos o que ocorreu na cidade do Recife, com a 
poluição do rio pela descarga ·do vinhote. De modo que 
esse é um ponto da maior importância que foi abordado 
por V. Ex~. que sem nenhuma indagação, cu queria res
saltar. 

Fllzemos votos -para que o Embaixador eficiente que 
·ra_í V. Ex\ nas relações entre o ltamaraty e o Congresso 
Nacional, seja também--no exercício ao mandato a que 
foi indicado. 

O SR. JOÃO AUGUSTO DE MEDIC[S- Muito 
obrigado pelas referênCias. 

Acho que V. Ex~ tem muitll razão, quando fala dane
cessidade de conscientização da preservação do meio 
ambiente. Felizmente isso tem ocorrido nos últimos 
anos. 
-Na esfera internacional temos procurado evitar que 

ess-a atuaçãó sobreponha à atuação dos GOvernos locais. 
Achamos que temos responsabilidade e cabe a nós exer
cer esta responsabilidade, mas não que esta responsabili
dade seja oriunda de autoridades supranacionais. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a pa
lavra ao nobre. Senador Roberto Campos. 
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O SR. ROBERTO CAMPOS- (Fora do microfone
Inaudível) ... de origem Somali, no Nordeste de Quénia. 
E durante algum tempo a Somâlia apresentou reivindi
cações territoriaís-em r-elação a Quênia, comparãveis as 
que havia feito em relação a Ogadin, conquanto desse 
preferêcia, nessa atitude reivindicatória, à reincorpo
ração de Ogadin e silenciasse um pouco sobre o proble
ma das províncias do Norte de Quénia que são basica
mente Somalis dt: língua e cultura. 

A minha pergunta é se: este conflito desapareceu, se es
tá apenas atenuado ou se há alguma _perspectiva de sua 
ressurreição no futuro. 

A segunda pergunta tem a ver com a zona de livreco
mércio do leste da_Ãfrica que durante algum tempo ex is~ 
tiu, envolvendo o Quênia, Tanzânia _e Uganda. Subse~ 
qilentemente, segundo entendo, rompeu~se esse sistt:ma, 
em parte pela confusão de Uganda e em parte pela ten~ 
dência nitidamente socializa_nte da Tanzânia, contrasta
da com a atitude mais capitalist_a de Quênía. A niiiihil 
pergunta ê se há perspectiva de ressurreição desta zona 
de comércio, agora que a Tao_z_ânia está oabrandando o 
seu furor socialista ou esses Países continuarão_ separa
dos em suas buscas comerciais sem perspectivas da for
mação de um mercado, um submercado regional? 

O SR. JOÃO AUGUSTO DE MEDIClS- Quanto à 
primeira pergunta, que diz respeito a reivindicações ter
ritoriais da Somãlia:, como V. Ex~ bem sabe, a S_oihálía 
tem uma reivindic_áÇão territor"íal arripla sobre aquela 
área. A própria bandeira Somali, visualiza isso. A ban
deira Somali é uma estrela de cinco pontas, representan
do a nacionalidade Somali espalhada pela Somália, pelo 
Quênia, pela Etiópia, pelo Dibuti e a quinta ponta, está 
me falhando a memória. Mas, no que diz respeito especi
ficamente a reivindiC<ições sobre Quêriia elas persistem, 
embora atenuadas. Recentemente, o Presidente da So
mália manifestou- como V. Ex~ -indicou- o Seu inte-
~es~e _Il'l~or_ era __ g_u_~Ilt~ _a _Ç>_ga_~i_n~_ Ele_ ~a_r~ct_~ri_~aya Oga
din como umã situação tipicamente colonialista,-dizendO 
bem que o fato do colonialista, no caso, ser preto não di
minuía a força desse colonialismo. 

As reivindicações territoriais somalis fizeram, -COmo 
mencionei_ no curso da miDha exposição, um tipo de 
aliança que permanece apesar das divergênCias de cará
ter ideológico entre a Etiópia e o Quênia Contra a So
mália. Mas, o que s_e pode dizer é que, no momento, ás 
reivindicações estão atenuadas e quase que descartada_s 
no que diz respeito ao território qUeniano e que as ré~ 
lações entre os dois países são hoje norm.ai,s e tem; inclu
sive, possibilitado encontros recentes de chefes de esta
do. 

No que diz respeito à comunidade econômica do Leste 
Africano: Tanzânia, Uganda e o Quênia, ela foi, em 
grande parte, dissolvida pelas confusões próprias do re
gime I di Arriim-;-em- Uganda. Mas, em muito boa varte 
pelo desequilíbrio entre as relãções locais. Quer dizer, a 
comunidade criada fa'!'orecia, s-egundo o pensamento da 
Tanzãnia e de Uganda, desequilíbradamente o Quênia, 
que era o único país com uma estrutura industrial !! o 
país que mais se beneficiava do custo do comércio neste 
contexto. 

As possibilidades de sua rec_onstituição São reduzidas, 
porque embora as_ relações de Uganda com o Quênia te-
nham sido restabelecidas, após a queda de Amin, as re
lações com a Tanzãnia não o foram, apesar de que -
como V. Ex~ acentuou - os furores socializantes da 
Tanzânia tenham diminuído, a oposição pessoal quase, 
entre o Presidente e o Presidente Daniel Arap Noi não 
desapareceram. E a possibilidade, portanto, de um reen
contro que voltasse a constituição desta comunidade 
lfOnômica do Leste Europeu, parece-me, no momento, 
extremamente remota. Claramente, aí também, perma
nece um desequilíbrio muito marcante, o Quênia lêm 
uma economia muitO mais Viãvel do que a Tanzânia. Eu 
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me permitiria até citar V. Ex~ que numa conferência re
cente, numa_ entrevista publicada recenteinente por um 
repórter econômico, fala do .::entraste entre essas duas 
economias. Enquanto que a eccrnomía: do Quênia, virada 
para fora, pode progredir, a economia da Tãnzânia, ex
cessivamente introspectiva, não teve a mesma possibili
dade de sucesso. Mas não são s_ó essas características 
eConómicas, mas li"á, principalmente, características de 
natureza política que não possibilitaram, até recente
mente, sequer a reaproximação diplomática entre os dois 
países, o que tornaria inviável a reconstituição da comu
nidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana.) - Acho que o 
Relator poderia continuar o seu parecer. 

O SR. RELATOR (Marco Maciel)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Nesta minha primeira fase do meu parecer, gostaria de 
fazer breves indagações ao Embaixador indicado par_a 
exercer as funções de representante do Brasil no Quênia. 

-_ A primeira, uma mera curiosidade, eu gostaria de sa
ber, não havendo Embaixada do Quênia no Brasil, o que 
representam os interesses do referido pais no Brasil? 

Em segundo lugar, falou~se aqui muitO nas relações, 
nas alianças que o Quênia tem tido com o Brasil nos 
problemas multilaterais. Mas eu gostaria de indagar, no 
plan-o -das relaçà.es bilaterais, o que ·se podúía faier ain
da maiS, para ampliar o comércio do Brasil com Quénia. 

f: evidente _que, como o Embaixador Medieis citou, 
-n6s já temos um superávit bastante acentuado nas re

lações de troca com aquele país. Mas, de toda [orma, nós 
pensamos que, tendo em vista a privilegiada posição de 
que desfruta o Quénia, o que poderia ser feito para ten
tar ampliar mais esse relacionamento. E, transportando 
es.s_e mesmo racioçínio para o plano político-cultural, 
gÕStaria de Saber o que o Embaixador tenciona fazer, 
com o apoio do ltamarati e do Governo brasileiro, no 
senfido de aproximar-se aindã ma(s aüavés de ações no 
pl<1no cultural e no plano científicó-tei::Oológico do Qué-
nia, porque entendo que nós temos, já agora e crescente
mente no futuro, condições de ampliarmos significativa
mente a riossa presença na África, inclusive até em face 
das razões de ordem, que eu chamaria até de ordem geo~ 
gráfica, acima de tudo culturais, nós poderíamos ter uma 
presença mais significativa, inc:lusive no plano científico
tec::nológico. Por exemplo, aí se falou no problema de 
programas de inini-destilarias, para aproVeitamento do 
álcool como carburante, e o Brasil além de deter uma 
boa tecnologia neste plano, poderá, a meu ver, se conver
ter crescentemente p~ra outros paíse.<;, inclusive os palses 
asiáticos, no exportador de equipamentos e tecnologias 
parii o-s países: africànos e, â.e modo eSPecial, para países 
Que pretendem se iniciar em programas mais ousados, 
como é o caso do Quênia na produção de álcool para 
carburantes ou quem sabe atê para sua transformação 
como mã.têria-prima, para um álcool-químico ou acúçar
químico. Eram, basicamente, essas as observações que 
gostaria de fazer, Sr. Presidente, nesta primeira fase. 

O SR. JOÃO AUGUSTO DE MEDICIS- Sr. Sena
dor, o Quênia não mantêm uma Embaixada residente no 
Brasil. O Quénia tem seu representante em cãrãter cumU
lativo, que ê o Chefe da Missão Permanente dali Nações 
Unidas em Nova Iorque. Confesso que não me lembro 
exatamente qual seja o nome dele, no momento. Não 
cheguei a Conhecê-lo aqui no Brasil. Ek-nã""ci ê tão fre
qUente aqui. 

Mencionamos, também que hã um interesse de pro
mover a- criação de uma Embaixada do Quénia, com 
uma contrapartida normal para um relacionamento di
plomático mais permanente e mais estável. Mas esse nos
so desejo, que consagrado tem, como disse ê pouco, na 
declaração conjunta, assinada em t 975 jã, não tem podi-
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do ser correspondido pelo Governo de Quénia, alegando 
eli::s dificuldades de ordem financeira e a pouca disponi
bilidade de meios até humanos para as suas Embaixadas. 
Elês tem um cprpo diplomático limitado e somente no 
exteríor cerca de 25 Embaixadas. 

No que diz respeito ao comércio bilateral, mencionei 
aqui as dificuldades do momento de um superávit bas~ 
tante marcante, embora em escala pequena, mas bastan
te marcada em favor das exportações brasileiras. Isso 
não quer dizer" que não df:v:iniós continuar a exportar e 
procurar exportar para o Quénia. Aí eu me permitiria 
juntar as duas coisas, ,tanto o lado comercial como o 
lado de Assist~ncia científico-tecnológica. Tem sido uma 
coisa bastante visível no interesse das autoridades que-
nianas pelo Brasil, exatamente o programa de fontes al
ternativas de energia, em particular o noss-õ Programa-â.e 
á-lcOol. All!m desta iniciativª que tcni curso no momento 
da criação de minídestilarias com financiamento conjun
to dos dois governos e da unido, no correr dos últimos 
anos houve vários esforços, v:ãrias iniciativas quenianas 
no sentido de virem ao Brasil e procurarem se interessar 
e se inteirar dos programas nossos de álcool como fonte 
alternativa de energia. Esse parece-me ser um campo que 
merece-e deve ser explorado com muita intensidade, por
que corresponde a uma possibilidade nossa de expor
tação de material e de tecnologia e corresponde a um de
sejo, uma intenção e uma necessidade do Quénia, porque 
ere é um país que não produz petróleo, embora exporte 
derivados de petróleo para os paíse.<; vizinhos por ter fa
cilidade de refino local, mas tem uma balança comercial 
de-ficit<Íria por uma conta petróleo bastante importante 
hoje em dia, o que tem levado, inclusive, o Quénia a pro-

- curar se aproximar dos países produtores de petróleo, do 
golfo e os outros países ãrabes produtores de petróleo, 
com vistas a estabelecer um_certo tipo de relacionamento 
que permita diminuir esse desequilíbrio. Portanto, acho 
que uma das vias será explorar exatamente este interesse 
queniano que tem sido permanente nesses últimos anos e 
ainda persiste até hoje, de verificar a colaboração q-u::: 
possamos dar e a cooperação que tenhamos juntos no 
campo do aproveitamento do álcool como carburante ou 
como ãlcool químico e todas as decorrências naturais 
que venham dlssõ. 

Quanto a operação comerciais, mencionei um- curs_Q. 
As operações comerciais que visam a Vender sobretudo 
implementas industrializados. Mas para lhe dar uma ide

. ia, também, da possibilidade de comércio com o Quêniã., 
ainda esta semana visitou-me um cidadão queniano, de 
origem indiana, que durante algum tempo foi funcio
nário da nossa Embaixada no Quênia, que trabalhava 
exatamente no Setor de promoção comercial da Embai_-: 
xada e que hoje trabalha para uma firma brasileira, uma 
firma de implementas ·agrícolas, que tem como sua sede 
africana, Nairobe, e ele vê o mercado queniano e o mer
cado afriCano viZinho cQmo extremamente promissor 
para a exportação de implementas agrfcolas. Ele aha que 
nós temos possibilidades de exportar muito material, 
maquinaria agrícola brasileira para esses mercados. 
Principalmente porque corre.<;pondem até a um nível de 
tecnologia -que interessa ao produtor local, que não é 
uma coisa tão altamente sofisticada como o produto vin
do dos paises de maior desenvolvimento. 

Não sei se correspondi exatamente ao que V. Ex~ me 
havia pedido. 

O SR. RELATOR (Marco Maciel) - Só mais uma 
pergunta. 

Costumava acompanhar bastante as deliberações da Or
ganização Internacional do Cafe, mas não o fiZ recente
mente. Tradicionalmente havia uma disputa entre oBra~ 
sil e Quênia. Quênia pretendendo sempre um aumento 
de cotas, alegando, na última vez de que me lembro, de
sastres climáticos que tornavam necessária especial con
sidaração do caso queniano. Está em curso, neste mo-
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menta ou está para terminar, uma reunião da Organi~ 
zação Internacional do Cate, e eu goStaria de s_aber se 
Quênia ressuscitou essas propostas de modificação subs
tancial do regime de cotas de café. 

O SR. JOÃO AUGUSTO DE MEDIC!S - Não, a 
última· reunião da Organização Internacional do Café; 
que se concluiu neste fim de semana, em Londres, nãO 
deliberou sobre o regime de c9tas. O regime de cotas na
cionais foi estafietecido nuin convênio rccem firmado em 
1982. Ela deliberou sobre Q regime cotas globais. A cota 
de Quénia é da "ordem de 2.48%. O que QUénia fazia_. _a 
disputa de Quénia mais- suaVizada-e-mesmo hoje em dia 
já enquadrodo dentro do conceito do contexto do nosso 
interesse comum, Quênia era um grande exportador fora 
do convénio quando digo grande, digo dentro do seu 
quadro, dentro da sua proporcionalidade- Qllênia ti
nha uma exportação dentro do convênio de 2 milhões e 
400 mil sacas e uma exportação, fora do convênio, em 
torno de 400 mil sacas. Recentemente, alguns pafses 
grandes produtores, entre os quais o Brasil, convocaram 
uma reunião para evitar exatamente o comércio fora
corivênio e Quênia se comprometeu a ac_eitar as regras af 
estabelecidas e desde logo diminuíu a suã exportação 
fora do convênio da ordem de 400 para a ordem de 200 
mil sacas. Não há no momento nenhum confronto 
maior, nenhum confronto visível entre o Brasil e Quênia 
no contexto do acordo internacional do cafê. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana.)- Acho que não 
havendo mais quem queira usar da palavra, só me resta 
agradecer ao Embaixador Medieis a sua presença e for
mular os mesmos votos que foram feitos aqui pelo Sena
dor Nelson Carneiro, para que ele, se aprovado pela co
missão e pelo Senado, tenha uma brilhante gestão à fren
te da Embaixada. 

Naturalmente para nós o Embaixador Medieis tem 
uma conotação toda especial e particular, uma vez que 
durante alguns anos ele foi o assessor _do Ministério do 
Exterior junto ao Congresso Nacional, oportunidade em 
que pudemos avaliar os seus méritos de diplomata os 
seus conhecimentos e as qualidades do homem que se 
tornou estimado por todos nós. Agradeço assim ao Em
baixador Medieis e espero que S. Ex' aguarde o resulta
do, que pode ser duvidoso, porque nós vamos transfor
mar a sessão em secreta, para pro-ceder à votação. 

(Levanta-se a reunião às 12 horas. J 

23' Reunião, realizada em 
19 de outubro de 1983. 

Às onze horas, do dia dezenove de outubro de mil no
vecentos e oitenta e três, na Sala de-Reuili3.o da Comis
são, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do 
Senhor Senador Saldanha Derzi, J9 Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, presenteS os -senhores Senado
res João Calmon. Álvaro Dias, lourival Baptista, Ei:téas 
Faria, Guilherme Partndra~ -Am-aral Peixoto, Octávio 
Cardos-o- e JOSe Fragelli, reUne::se a Comissão de Re
lações Exteriores. 

Deixam de cOmparecer,- POr motivo Justificado, Os Se
nhores Senadores Luiz Viana, Dinarte Mariz, Roberto 
Campos, Virgílio TávOra, Marco Maciel,-Severo Gonies, 
ftamar Franco, Pedro Simon e Nelson Carne-iro. 

Havendo númeto regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da Reuníão anteríor, que é dada por aprovada, A segui"r, 
passa-se-a apreciação das matérias constantes CJC-pauta, e 
são apreciados os pareceres sobre as seguintes propo~ 
sições: 01) Projeto de Decreto Legislativo n9 17, de 1983, 
que "aprova o texto do Acordo de Cooperação Técníca 
eiltre o Governo da Repúbllca· Federativa do Brasil e o 
Governo do Equador, celebrado em Brasflia, a 9 de feve-
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reirÕ- de -19ff2''. R(!lator: Senidor Enéas Faria. Parecer: 
favorável. Não há debates, "'a Comissão, por Unanimi-

·-·dade,,aprova o parecer do Relator. 02) Projeto de Decre
to Legislativo n9 23, de 1983, que "aprova o texto do 
Acordo de Cooperação Sanitária entre o Governo da 
República Federativa-do Brasil e o Governo da Repúbli
-ca Cooperativi~tu da Guiana, concluído em Brasília, a 8 
de junho de 1981". Relutar: Senador Enéas Faría. Pare
cer: favorável. Não há debates, e a Comissão, por unani
midade, aprova o parecer do Relator. 3) Projeto de De
creto legislativo n"' 25, de 1983, que "aprova o texto do 
Acordo sobre Cooperaçiio Sanitária Fronteiriça, con
cluído entre o Governo da República Federativa doBra
sil e o Governo da República d2 Venezuela, em Caracas, 
a ! 9 de fevereiro de I 982". Rdator: Senador João Cal
mon. Parecer: favorável. Não há debates, e a Comissão, 
por unanimidade, apro"va o parecer do Relator. 04) Pro
jeto de Decreto Legislativo n9 29, de 1983, que "aprova o 
texto do Tratado de Nairobi sobre Proteção do Símbolo 
Olímpico, concluído em Nairobi, a 26 de setembro de 
1981". Relat_or: Senador Lourival Baptista. Parecer: fa
vorável. Não há deba_tes, e a Comissão, por unanimida
de, aprova o parecer do Rdat,or. 05) Projeto de Decreto 
Legislativo nl' 32, de 19-83, que "aprova Õ texto do Acor
do entre o Gove_rno da República Federativa do Brasil e 
a Repatirção Sanitária Pan-Americana, para o funciona
mento do Escritório de Área, celebrado em Brasília, a 20 
de janeiro de 1983". Relator: Senador Octávio Cardoso. 
Parecer: favorável. Não há debates, e a Comissão, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. Face a au
sência dos Senhores Senadores Itamar Franco, Gastão 

- Mi.iller e NelSon Carneiro,- respectivaméitt6 Rdafoi-es 
dos Projetos de Decreto Legislativo n~'s 28, 35 e J6;- de 
1983, constantes de pauta, o Senhor Presidente determi
na o adiamerito na apreciaçãO óos pareceres, pai--a a pró
x.ima reunião. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata, que Hda e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. Saldanha Derzi. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

- 88~ reunião, realizada em 
13 de setembro de 1983. 

EXTRAORDINÃRIA 

Às quatorze horas do dia treze do mês de setembro do 
ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comis
são de Redução, sob a Presidência do_ Senhor Senador 
Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Se
·nadores Passos Pórto e Alberto- Silva. 

DeiXam de comParecer, ·por m-otivo justificado, os Se
nh~Ores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Claudío
nor Rorii e Salda.nha Derzi. 

- =~ lída e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os Pareceres em que o Senhor Se

na-dor Passqs Pôrto apresenta: 
a) a i'edilÇào final do Projeto de Decreto Legislativo nl' 

8, de _1982 (n~' 120/82, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto dQ_ Acordo de Cooperação Cultural, 
Científica e Técnica entre o Governo dá República Fede
rªtiva do Brasil e o Govenro da República do Mali, con
cJUído-em Brasília, a 7 de outubro de 1981; e 

b) a redução final do Projeto de Resolução nl' 97, de 
{983, que auSPende a execução do art. 3~' da Lei nl' 1.390, 
de 30 de agostÕ de 1977, do Município de ltararé, Estado 
de São Paulo. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião; lavfari-do eu, Fátima Abranhão Kohlrausch, 
Assistente, a pre5erlte Ata qUe, uma Vez-aprovãi:ia, será 
asSinil.da- pelo Senhor Presidente. 

Quinta-feira 10 5261 

89' reunião, realizada em 
21 de setembro de 1983. 

EXTRAORDINÀRIA 

As-quatorze horas do dia vinte e um do mês de se
tembro do ano de mil novecentos c oitenta e três, reúne
se a· Comissão de Red<-Jçào, sob a Presidência do Senhor 
Senador João Lobo, Vice-Prcsidente, presentes os Se
nhores Senadores Saldanha Derzi e Passos Pôrto. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Claudio
nor Roriz e Alberto Silva. 

Ê lida c aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o sen-hOfSe

nador Saldanha Derzi apresenta: 
a) a redução fiilal do Projeto de Resolução n~' 98;-ae 

1983, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco 
a elevar cm CrS 84.206.720,00 (oitenta e quatro milhões, 
duzentos e seis mil, setecentos e vinte cruzeiros) o mon
tante- de sua dívida ·consolidada interna; 

b) a redução final do-Pfojeto de Resolução n"' 100, de 
1983, que autoriza o Goverrio do Estado da Bahia a con
tratar empréstimo externo no valor de DM 
10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), destina
do a programas de saneamento e irrigação naquele Esta
do; e 

c) a redação final do Projeto de Resolução n9]01, de 
1983, que suspende a execução do art. 41" do Decreto-lei 
n9 57, de 18 de novembro de 1966, e do§ 3~' do art. 85 da 
Lei n~ 5. 112~ de 25 de outubro de 1966- Código Tribu
tário Nacional. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se· 
n"hõr Senador Passos Pórlo -apresenta: 

a) a redução final do Projeto de Resolução nl' 99, de 
1983, que susperide a execução da Lei n"' 940, de 27 de 
novembro de 1978, do Município de Aguai, Estado de 
São Paulo; e 

b) a redação final do Projeto de Resolução n9 102, de 
i983, _que autoriza a Prefeitura Municipal de Estância 
(SE) a elevar em_ Cr$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco mi
lhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oiten
ta e sete cruzeiros e um centavo) o montante de sua dfvi
da consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
re~nião, luvrando eu, Flitima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Senador João Lobo, Presidente em 
exercício. 

90f reunião, realizada em 
27 de setembro de 1983. 

EXTRAORDINÃRIA 

Às quatorze horas do dia vinte e sete do mês de se
tembro do ano de mil novecentos e oitenta e trê.-., reúne
se a Comissiio de Redução, sob a Presidência do Senhor 
João Lobo, Vice-Pre.'iidente, presentes os Senhores Sena
dores Saldanha Derzi e Alberto Silva. 

Deixam de comparecer, por moti;vo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Pre.'iidente, e Clau
dionor Roriz. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os-pareceres em que o Senhor Se

nador Saldanha Derzi apresenta: 
a) a redução final da Projeto de Decreto Legislativo 

nl" 4, de 1983 (n~" 117/82, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da Re
pública Federatíva do Brasil e o Governo da República 
Argelina Democrática e Popular para a Criaçiio de uma 
Comissão Mista Brasileira-Argelina, concluído em 
Brasília, a 3 de junho de 1981; 

b) a redã(;ão final do Projeto de Decreto Legislativo 
nl' 36, d~ 1981 (n~" 99/81, na Câmara dos Deputados), 
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que homologa o ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou emissões adicionais de papel-moeda em 
1980, até o limite de Cr$ 70.000.000.000,00 (setenta bi
lhões de cruzeiros), na forma da legislação em vigor; e 

c) u redacào fínal dq Projeto de RcsoluçUo nt? 104, de 
1983, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a 
elevar cm CrS 1.058.394.126,00 (um bilhão, cinqUenta e 
oito milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e 
vinte e seis cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres cm quc_o_S_e-_ 
nhor Senador Alberto Silva apresenta: 

a) a redução final do Projeto de Deçreto Legislativo 
n~' 10, de- 1983 (n~> 7/83, na Câmara dos Deputados),_ que 
aprova o texto do Acor_do de Cooperação Cultural e 
Educacional entre o Governo da República Federativa 
do Brusil c o Governo da República do Iraque, conclído 
em Brasília, a 25 de março de _l982; e 

b) a redaçào final do Projeto de Resolução n~' 103, de 
1983, que autoriza O Governo do_ Estado do Rio Grande 
do Sul a elevar em Cr$ 12.742.087.534,29_ (doze bilhões, 
setecentos e quarenta c dois milhões, oitenta e sete mil, 
quinhentos e trinta e quatro cruzeiros e vinte e nove cen
tavos) o montante de sua _dívida consolidada interna. 

Nada m:.~is havendo a tratar, dá~.s_e_ por encerrada a 
reunião, l:.~vrando eu, Fátima Abrahào Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nad:.~ pelo Senhor Senador João Lobo, Vice-Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
21' reunião realizada em 
14 de setembro de 1983 

As nove horas e trinta minutos do dia quatorze de se
tembro de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Co
missão, sob a Presidência do Sr. Senador Murilo_Bada
ró, Presidente, reúi:le-se a ComisSão de Constttutção e 
Justiça cbm a presença dos Srs. Senadores HelYidio Nu
nes, Ade;rbal Jurema, Guilherme Palmeira, Carlos Chia
rem, Odacir Soares, Passos Pôrto, João Calmon, Octá
vio Cardoso, Josê Fragelli, José lgnácio, Pedro Simon e 
Hélio Gueiros. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Martins Filho, Carlos Alberto, Marcondes 
Gadelha, Amaral Furlan e Enéas Faria. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu
nião anterior, que é dada como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. 
Item L Projeto de Decreto Legislativo _n'í' 15 de 1982 (n'í' 
134-B/82, na CD), que aprova o texto do Acordo Básico 
de Cooperação CienUfica e Tencológica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da ReM 
pública Cooperativista da Guiana, concluída em Geor
getown, a 29 de janeii'o de 1982~ Relat_or: Senador José 
Fragelli, Parecer: Favorável ao Projeto, com a emenda 
substitutiva da Ccirllissão de Relações Exteriores. Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o 
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 3. Proje
to de Lei da Câmara n9 55, de 1982 (n~' 2.631MBj80, na 
CD), que acrescenta parágrafo ao artigo 27 da Lei n' 
3.274, de 2 de outubro de 1957, que disciplina o regime 
penitenciário. Autor: Deputado Mário Stamrn. Relator: 
Senador Aderbal Jurema. Parecer: Favorável quanto ao 
mérito. Não havendo disc;u_ssã_o, o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer, que ê aprovado com voto contrário. 
d_o Sr. Senador Helvfdio Nunes. Item 6. Projeto de Lei 
da Câmara n'í' 35, de 1983 (n' 4.122MB/80, na CD), altera 
o artigo 3' da Lei n' 1.508, de 19 de dezefnbro de 1951, 
que regula o processo das contravenções definidas noS 
artigos_58 e_60 do De~reto-lei_n'l 6.259, de 1_0 de fevereiro 

·de 1944. Autor: Deputado Jorge Arbage. Relator: Sena.-_ 
dor José Ignácio. Parecer: Favorável, por constitucional 
e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 

em votação o parecer que é aprovado por unanimidade. 
Item 7. Projeto de lei da Câmara n9 130, de 198l_(n" 862-
B/79, na CD), que autoriza o maior de 16 anos a movi
mentar conta em Caderneta de Poupança._Autor: Depu-
t~do Alexandre Machado. Relator: SenadOr José Igná
cio. Pa:recer: Favorável, por OportUno e convenieonte. O 
Sr. Presidente põe em discussão o projeto. O Sr. Senador 
He!Yídio Nunes faz uso da palavra e, discorda do ilustre 
relator, por achar o projeto uma subverção da ordem 
jurídica do País. Encerrado o período de discussão, O Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que ê rejeitado. A 
presidência designa o Sr. Senador Helvídio Nunes para 
relatar o Yencido. Item 9. Projeto de Lei da Câmara n~ 
90, de 1983 (n~' 2.747-B/80, -na CD), que acrescenta dis
positivo ao artigo 791, da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 1~"> de maio 
de 1943, dispondo sobre a constituição de procuradores. 
AUtor: Deputado Jorge Arbage~ Relator: Senador Helví
dio Nunes. Parecer: Favorável, por constitucional ejurf
dico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 10. Projeto de Lei do Senado n" 48, de 1983 (n" 
5.019-B/81, na CD), que dispõe sobre a criação do Tri
bunal Regional do Trabalho da 13• Região, com sede em 
João Pessoa, Estado da Paraíba, e dá _outras providên
ciasLAutor: Deputado Octacílio Queiroz. Relator: Sena
dor Guilherme Palmeira. Parecer:_ Contrário, por incons
titucional e injurídica. Não havendo discussão, o Sr. Pce
sidente põe _em votação o parecer, que ê aprovado por 
unanimidade. Item 12. Projeto de Lei da Câmãra-n'í' 47, 
de 1983 (n" 5.615-B/81. na CD), que introduz alteração 
na Lei n9 6.649, de 16 de maio de 1979, que regula a lo
cação predial urbana. Autor: Deputado Adson Khair. 
Relator: Senador Guílherme Palmeira. Parecer: Favorá
~J, por_~onsÜtUciOilal e Jurídico. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o pareCer~ que ê 
aprovado com Yoto contrário do Sr. Senador Helvídio 
Nunes. Item 13. Projeto de Lei da Câmara n" 54, de 1983 
(n9 881-D/79, na CD) regUla o exefdcio da profisSão de 
Técnico em Planejamento Turístico e determina outras 
providências, Autor: Comissão de Trabalho e LegislaÇão 
Social da Câmara dos Deputados. Relator: Senador 
Guilherme Palmeira, Parecer: Favorável, por -Constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presiden
te põe em votação o parecer, que ê aprovado com voto 
contrário do Sr. Senador Helvídio Nunes. Item 17. Pro
jeto de Lei da Câr_nara !19 89, de 198 t (n9 4.982-B/81, na 
CD), que altera dispositivos das Leis n~s 5.478, de 25 de 
julho de 1968, e 6.515, de 26 de dezembro de 1277. Au
tor: Deputado Castejon Branco. Relator: Senador José 
Fragellí. Parecer: Contráiío quanto ao mêrlto. Não ha
vendo discussão o Sr. Presidente_põe em vot3.ção o pare
cet, que ê aprovado por unanimidade. ltem 19. Projeto 
de Lei do Senado n~' 89, de 1983, que dispõe sobre a proi
bição da caça ao jacaré e dá outras providências. Autor: 
Senador Nelson Carneiro. Re:lator:_Senador Odacir Soa
res. Parecer: Favorável, po~ constiluciorlai. Põsto em 
discussão o projeto, o Sr. Senador Helvídio Nunes faz 
uso çia palavra e, discorda do ilustre relator, por estar 
convicto de que tal projeto de Lei deveria ser promovido 
em âmbito estadual e não federaL Encerrada a dis_cussào, 
o Sr. Presidente põe em. votação o parecer, que é aprova
do _com votos contrários dos Srs. Senadores HelVidio 
Nunes e Passsos Pôrto. Vota com re_strições o Sr. SenaM 
dor Aderbal Jurema. Item 20. Projeto de Lei do Senado 
n" 38, de 1982, que a_crescenta dispositivo à vigente Con
solidação _das Leis do Trabalho, para o fim de estabele
cer a obrigatoriedade de fixação de honorários em favor 
do advog-ado do trabalhador reclamante. Autor: Sena
dor Nelson Carneiro. Relator: Senador Odacir Soares. 
Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico, com a 
emenda $ubstU~tiva_l]_9 I CCJ ~ue apresenta. Não haven
do discussão, o Sr. _Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 2l. Projeto de 
Lei do Senado n9 144, de 1983, que dispõe sobre a proi-
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bição de importação de bebidas alcoólicas em tonéis ou 
-acondicionamento assemelhado e dá outras providên
cias. Autor: Senador Gastão Müller. Relator: Senador 
Pedro Simon. Parecer: FaYoiável, por cOflstitUcíonal e 
juridi~o. N~o _hav~ndo disCusSão, o Sr. Pres-~dente põe 
em- votação o parecer, que é aProVado por unanimÍdade. 
Item 22. Projeto de Lei do Senado n" 85, de 1983, que 
acresc~nta dispositiv9 ã legislação orgânica da previdên
cia social, ampliando a definição de dependentes para 
efeito de_as_sistênciamédica. Autor: Senador Nelson Car
neiro. Relator: Senador Pedro Simon:-Fafecel-: Favõi--â
vel, por constitucional e jurídico. Não- havendo- discus
são, o Sr. presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 23. Projeto de Lei do 
Senado n9 36, de 1983, que fixa novo critério para o cál
culo do salário mínimo segundo determina a Convenção 
131 da OrganizaÇão Internacional do Trabalho. Autor: 
Senador Itamar Franco. Relator: Senador Pedro Simon. 
Parecer: Favorável, por constitucional e jur1dico.- Não 
havendo discussão, o Sr. presidente põe em votação o 
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 24. Pro
jeto de Lei do Senado n" 142, de 1983, regulariza sem au
mento de incidências o Imposto Único sobre lubrifican
tes e combustíveis líquidos e gasosos. Autor: Senador 
Roberto CAmpos. Relator: Senador Aderbal Jurema. 
Parecer; FavoráYel, por constitucional eju'fídico, com a 
emenda n~' 1-CCJ- Substitutivo- Posto em discussão 
o parecer, o Sr. Senador Hélio Gueiros faZ uso da pala
vra, por se sentir impossibilitad_o de votar, pois não teve 
conhecimento prévio da matéria e através de requeri~ 
menta oral, solicita providência no sentido de que sejam 
distribuídos com antecedência, cópias dos pareceres refe
rentes aos projetas constantes da pauta. A presidência 
põe em votação o requerimento, que ê aprovado por 
unanimidade, passando assim a ser norma desta Comis
são. O Relator, Senador Aderbal Jurema solicita que 
seja adiada a votação. A presidência defere o pedido. 
Item 25. Projeto de Lei do Senado n" 241, de 1982, que 
dispõe sobre a exploração -da navegação turística no 
transporte de passageiros, ao longo da costa brasileira e 
entre portos brasileiros e dá outras providências. Autor: 
Senador Bene..dito Ferreira. Relator: Senador Aderbal 
Jurema. Parecer: Favorável, por constitucional e jurfdi
co. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer, que é aprovado, votando contrário o Sr._ 
Senador Helvídio Nunes, e contrário apenas quanto a 
constitucionalidade o Sr. Senador Hélio Gueiros. Item 
26. Projeto d~ Lei do Senado n9 133, de 1983 reforça o 
Fundo de Assistência ao Desempregado e dispõe sobre o 
auxílio desemprego. Autor: Senador Roberto CAmp_os. 
Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: Favorável, 

- - -por constitucion"a_l e jUrídico, cOm a emendil n-91-CCJ .. O . 
Relator, Senador Helvfdio Nunes, solicita à presidência 
que seja adiada_ a votação para a próxima reunião~ A 
presidência defere o pedido. Item 28. Projeto de Lei do 
Senado n~ 108, de 1982, que autoriza o Ministério da In
dústria e Com.ércio a disciplinar o regime de fabdcação 
de produtos para uso adequado de pessoas canhotas e dá 
outras providências. Autor: Senador Gastão Müller. Re
lator: Senador José Fragelli. Parecer: Favorável, por 
constitucional e jurídico, com a emenda substitutiva que 
apresenta. Não havendo discussão, o Sr .. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 29. Projeto de Lei do Senado n~ 27, de 1981 altera a 
redação do artigo 62 da vigorante Consolidação das Leis_ 
do Trabalho. Autor: Senador Humberto Lucena. Rela
tor: Senador João Calmon. Parecer: Favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
P-residerite põe em votação o parecer, que ê_ aprovado 
por unanimidade. Item 31. Projeto de_Resolução da Co
missão de Economia à Mensagem n'í' 134, de 198_3 (Men
sagem n9 233/83, na origem) do Senhor Presidente da 
República, subemtendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizado o Governo do Estado de São J'aulo, a contra-



Novembro de 1983 

tar operação de crédito no valor de CrS 
1.058.394. 126,00. Relator: Senador Odacir Soares. Pare
cer; Favoráv:el, por constitucional e jur(dico. Não haven
do discussãO, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por uri3.nimidade. Item 32~ Projeto de 
Lei da Câmara n9 53, de 1983 (n9 344-C/79, na CD) proí
be o aprisionamento de pássaros ou quaisquer o_utr_as 
aves e animaiS silvestres, decide sobre sua libertação 
compulsória em áreas florestais que especifica, e dá ou
tras providências. Autor: Deputado José Frejat. Relator: 
Senador Aderbal Jurema._Parecer:-contrário, quanto o 
mérito. Não havendo discussão, o Sr. Presfdente p-õe eni 
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 

Por deliberação da presidência são adiados, em face 
da ausência dos relatores, o PLS n9 37/83, PLC n9 
142/82, PLC n' 24/83,. PLC n' 69/83, PLC n' 134/81, 
PLC n' 81/82, PLC n' 96/82, PLC n' 74/82, PLC n9 

180/79, PLS n' 46/82 e PLS n' 275/81. 
O Sr. Presidente informa aos demais membros da Co

missão, haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa-se as
sim a apreciação. do Item 1. Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia à mensagem n9 156, de 1983 
(Mensagem n9 279/83, na origem) do Senhor Presidente 
da República, submetendo à .aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizado o Governo do Rio Grande do Sul, a con- _ 
tratar operação de crédito ·no valor de Cr$ 
12.742.087~534,29. Relator: __ Senador Carlos Chiarelli. 
Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o 
parecer ci_ue é aprovado por unanimidade. Item 2. Proje
to de Lei da Càriiara n9 (00, de 1982 (ri9 4.800-Dj8l, na 
CD), que disciplina as atfYidades profissionais dos vigias 
portuários e dá outras pro~idências. ~utor~ Deputado 
Álvaro Vale. Relator: SenadorJosé-lgnácio. Parecer: Fa
vorável, por constitucional e jurídico. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, cjue é 
aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da 
ComiSsão, a presente Ata que lida e aprovada, será assi
nada pelo Sr. Presidente. 

22~ Reunião realizada em 
28 de setembro de 1983 

Ás nove horas e trinta minUtos do dia vínte e sete de 
setembro de mil novece_ntos e oitenta e três, na Sala da 
Comissão, sob a Presidência do Sr. Senador Murilo Ba- _ 
daró, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e 
Justiça com a presença dos Si's. Senadores Helvídio N_u
nes, Guilherme Palmeira, MarffriS Filho, Carlos Chia
relli, Amaral Furlan, José Fragelli, José Ignácio, Pedro 
Simon, Hélio Gueiros e Enéas Faria. 

Deixam de comparecer, por motivo justifica.do, os Srs~ 
Senadores Aderbal Jurema, Cados Alberto, Marcondes 
Gedelha e Odacir Soares. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu
nião anteiiõr, que é dada como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes da pauta, na ordem del~_t:m_inada pelo Sr. Presidente. 
Item I - Projeto de Resolução da Comissão de Econo
mia à Mensagem n9 250, ae 1982 (Mensagem n9 479/82, 
na origem), do SenhQr Presidente da República, subn:te
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 327.090.064,12. Rela
tor: Senador Passos Pôrto. Parecer: Favorável, por cons
titucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que é aprovado por 
unanimidade. Item 2. Projeto de Resolução n9 64, de 
1983, que cria a Comissão Permanente de Assuntos Fun
diários (CAF). Autor: Senador Mário Maia. Relator: Se-
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nadar Amaral Furlan. Parecer: Contrário, por inoportu
no e inconv:eniente. Posto em discussão o parecer, o Sr. 
Senador Enéas Faria solicita vista, que é deferido pela 
Presidência. Item 5. Projeto de Lei da Câmara n9 134, de 
l98l (n9 1.270-B/70, na origem, que introduz alterações 
no ãrt. 131 do Código Civil Brasileiro e no art. 40 do Có
digo do Processo CiviL Autor: Deputado Adroaldo 
Campos. Relator; Senador Amaral Furlan. Parecer: Fa
vorável, por opo"rtuno e conveniente. Posto em discussãO 
o parecer, o Sr. Senador_ _ _Hélio Gueiros, s_e manifesta 
contrariamente ao proje-to, achando-o uma agressão a 
ordem jurídica. POSto em votação, é o mesmo rejeitado. 
A Presidência designa o Sr. Senador Hélio"Dueiros como 
relator do vencido. Item li. Projeto -de Lei do Senado n9 
133, de 1983, que reforça o Fundo de Assis_tê:nciaao De
Semprego e dispõe sobre o auxilio desemprego. Autor: 
Senador Roberto Campos. Relator: Senador Helvídiõ 

_Nunes. Pa_recer; Favorável, por constitucional e jurídico, 
com a emenda n9 01-CCJ - Substitutivo colocado em 
discu_ssão, o Sr. Senador Hélio Gueiros se manifesta pela 
inconstüucioõa!idade do projeto, no que é acompanha
do pelo Sr. Senador Carlos Chiarelli. Posto em votação o 
parecer, é o mesmo aprovado, votando pela inconstitu
cionalidade os Srs. Senadores Hélio Gueiros e CarlOS -
Cbiarelli. Item 14 Projeto de Lei da Câmara n9 67, de 
1983 (n9 939-C/79, na origem) que dispõe sobre a res
ponsabilidade dos ocupantes de cargos de direção de ór
gão da administraçãO pública federal direta ou_ indireta. 
Autor: Deputado Peixoto Filho. Relator: Senador Mar
_tins Filho. Pãfecer: Favorável, por constitUcional e jurí
dico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer, que é __ aprovado por unanimidade. 
Item 16. Projeto de Lei do Senado n9 114, de 1982, que 
dispõe sobre licenÇa especial para a empregada adotante 

--de -nleilor de 2 (dois) anos. Autor: Senadora Eunice Mi
chiles. Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: Favorá
vel, por constitucional na forma da emenda n'~ 1-CCJ
Substitutivo, que oferece. Não havendo dis_cussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 19- Projeto de Lei do Senado 
n9 I 12, de 1983, que altera a redação do§ J9 do artigo 
478, da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim 
de garantir direito ã indenização ao trabalhador despedi
do sem justa causa antes de completado um ano de ser
viç-o. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador 
Martins Filho. Parecer: Favorável, por constitucional e 
j_urídicõ. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade. 
Item 23. Projeto-C:Ie Lei do Senado n'l 139, de 1983, que 
inStitui PrOgraffia de Rt!partição da Capital. AutOf: Se
nador Roberto Campos. Relator: Senador Helvídio Nu
nes. Parecer: .Favorávei, por Constitucional e jurídico, 
com a emenda n9 I-CCJ que oferece. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovãdo por unaqimidade. Item 24. Projeto de Lei dO 
Senado n9 160, de 1981 -Complementar, que introduz 
alteração na Lei Complementar n9 11, de 15 de maio de 
1971, que _institutO Progr8.ffia de~ssistência ao.Traba
lhador (PRORURAL). Autor: Senador Nelson Carnei
ro. Relator: Seiiadof José Ignácio. Parecer: pela ane
xação aos PLS n9 11/71 e 48/83. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. itenl 25._ ProjetO de- Lei do · 
Senado n9 205, de 1980, que revoga dispositivo aa Con
solidação das Leis do Trabalho. Autor: Senador Hum
berto Lucena. Relator: Senador José Ignácio. Parecer: 
Favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo 
dJscussão,- o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado, votando contrariamente os Srs. Senado
res Passos Pôrto, José Fragelli e Helvídio Nunes. Item 
26. Projeto de Lei do Senado n9 211, de 1981, que torna 
obrigatória a gravação do número do respectivo Chassi 
nos vidros de veículos automotores fabricados no País e 
clá outras providências. Autor: Senador Gastão Müller. 

__ Relator: Senador José lgnácio. Parecer: Favorável, por 
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constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado 
por unanimidade. Item 31. Projeto de Lei do Senado n9 
159, de 1983, que institui o 19 de Outubro como" Dia 
Nacional do Vereador". Autor: Senador Pass_os Pôrto. 
Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: Favorã_vel, com 
a emenda n9 1-CCJ que apresenta. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado p~~ unanimidade. Item 32. Projeto de Lei da 
Cii.mara n9 114, de 1981, que altera o Decreto-lei n9 406, 
de 31 de dezembro de 1968, que estabelece norn1as gerais 
de dirCito tri~utário, e dá outras providênCias. Autor: 
Poder Executivo. Relator: Senador José Ignâcio. Pare
cer: Favorável ao substitutivo da Comissão de Finanç_as. 
Nã havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Por delibe
ração da Presidência, são adiados, em face da ausência 
dos relã.tores, o PLS n9 -95/83, PLS n9 69/83, PLC n9 
81/82, PLC n' 96/82, PLC n' 74/82, PLS n' 180/79, PLS 
n' 142/83, PLS n' 46/82, PLS n' 275/81, PLS n' 67/83, 
PLS n' 30/83, PLS n' 266/81, PLS n' 11/83, PLS n' 
38/83, PLS n' 350/81, PLS n' 37/83, PLC n' 142/82, 
PLC n' 24/83 e MSF 152/82. 

O Sr. Presidente informa aos demais membros da Co~ 
missão, haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa-se as
sim a apreciação. Item 01. Projeto de Resolução-da Co
missão de Economia à Mensagem n9 159, de 1983, do Se
nhor Presidente da República, submetendo ao Senado 
Federal para que seja autorizado o Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr.!i 2.878.26Õ,OOO,OO. Relator: Senador José 
Fragelli. Parecer; Favorável, por constitucional e jurídi
co. Não havt:ndo discUssão, o Sr. Presidente põe em vo-

-- taçào o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
2. PrOj_~to _c!e R_esOiução d<i Comissão de Economia à 
Mensagem n9 157, de 1983, do Senhor Presidente daRe
púbfica, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sr.Ministro da Fazenda, para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Cambé (PR), a contra
tar __ operação _de cr_édito __ no v_alor de CrS 
1.794.315.000,00. Relator: Senador Enéas Faria. Pare
cer: Favorável, por constitUCicinal e jurídico. Não haven
do _discussão, o Sr. Pfeslderite em exercício põe em vo
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da 
Comiss~fo, a ·J2r~se_rite Ata q-ue lida e aprovada será assi
nada pelo Sr. Presidente. 

23• Reunião realizadi.l em 
S de outubro de 1983 

As nove horas e trinta minutos do dia cinco de ou
tubro de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Co
missão, sob a presidência do Sr. Senador José Fragelli, 
Presidente em exercício reúne-se a Comissão de Consti
tuição e Justiça com a presença dos Srs. Senadores 
Helvídio Nunes, Aderbal Jurema, Martins Filho, Mar
condes_ Gadelha, Odacir Soares, José lgnácio, Pedro Si
mon, Hélio Gueiros e Enéas Fariã.. 

Deixam de comparecer, por motivo justicado, os Srs. 
Senadores Murilo Badaró, Guilherme Palmeira, Carlos 
Chiarelli, Carlos Alberto e Amaral Furlan. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e disp~nsa a leitura da Ata da Reu
nião anterior, que é dada como aprovada. 

A seguir, o Sr. Presidente em exercício, Senador José 
Fragelli, torna a reunião em caráter secreto para apreciar 
a primeira matéría constante áã. paut~; Item 1. Mensa
gem n9 185, de 1983 (Mensagem n'~ 359/83, na origem), 
do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Senado Federal, o nome do General-de
Exército Túlio Chagas Nogueira para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decor
rente da Aposentadoria do Ministro General-de-
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Exército Rey~aldo de Mello Almeida. Relator: Senador 
Helvídio Nunes. Parecer: apreciado em reunião secreta. 

Reaberta a reunião, continua a apreciação da pauta. 
Item J. Projeto de Resolução n9 95, de 1983, que criã ·co
missão Parlamenar de Inquérito pãta os fins que especi
fica. Autor: Senador Henrique Santillo. Relator: Sena
dor Aderbal Jurema. Parecer. Fa_vorável, po! constitu
cional e jurídico. Não havendo dlscus_s_ij.o, O Sr. Presiden~ 
te em exercício, põe em votação o parecer, que é aprova
do por unanimidade. Item 8. Projeto de Lei da Câmara 
n"' 24, de 1983 (n"' 5.QI6-B/3l, na CD), que introduz mo
dificação na Lei n"' ~.584, de 26

0 
d_e junho de 1970, que 

dispõe sobre normas de direito nrocessual do T:rabalho e 
dá outras providênclas. Autor_: __ D_eputado Pacheco Cha
ves. Relator: Se_uador Marcondes Gadelha. Pa_recer: Fa
vorável, por constitucional ejurfdico. Não havendo dls
cussào, o Sr. Presidente em exercício põe em votação o 
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 10. Pro
jeto de Lei da Câma_ra n<:> SI, de 19S2 (n<:> 3.4g0-H]SO-;-na 
CD), que altera a Lei n_9 6.739, de 5_Q.e dezembro de !979, 
que dispõe sobre a matrícuJa_e o registro de imóveis ru
rais e dá outras providências. Autor: Deputado OsV"aldo 
Mello. Relator: _Senador Martins Filho. Parecer: Favo
rável a_o projeto. Colo.cado cm discussão",- o_Sr~ Senador_ 
Aderbal Jurema apresenta voto em separado, contrârio_ 
quanto ao mérito. O Sr. Presidente cm exercícíq r§e em 
votação a matéria. A Comissão aprova o võtO em sepa
rado do Sr. S_enador Aderbal Jurema, que passa a consti
tuir parecer, e rejeita o parecer do_relator, passando_este 
a constituir voto em separado, vencido. Item 12. Projeto 
de Lei do Senado n~' 123, de 19S3, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Programa Nacional de Telefoilia 
Rural e dá outras providências. Autor: Senador Henri
que Santillo. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: 
Favorável, na forma da emenda n~' 1-CCJ que oferece._ 
Colocado em discussão o parecer, o Sr. Senador Ad_erbal 
Jurema solicita vista, que é -deferida pela presidência.
Item 16. Projeto de Lei_ do Senado n<? 113, _c;(e 1983, que 
disciplina o uso de caracteres nas publicações óhriga
tórias. Autor: SenadQr_ Nelson Carneiro. Relator: Sena
dor José Jgnácio. Parecer: Favorável, por constituciOnal 
e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente em 
exercício põe em votação o parecer, que ê apro-vado por 
unanimidade. Item 17. Projeto_de Lei do Senad5? g9 22S,
de J9SI, que autoriza ao Ministério da Educação e Cl!l- _ 
tura a disciplinar a obrigatoriedade de_ reprodução pelas 
editoras de todo Q P:J.{s, em regime de proporcionalidade, 
de obras em caracteres Braille; e a pennitir a reprodução, 
sem finalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para 
uso exclusivo de cegos. Autor; Senador _Gastão Müller. ----
Relator: Senador José lgnácio. Parecer: Favorável, por 
constitucional c jurídico. Colocad9 cm discussão, o Sr. 
Senador Helvídio Nunes discorda d_o relator, pois tal 
medida onerará mais os Cditofes nacionais. Posto cm vo
tação o parecer, é o mesmo~ aprovado, votando con
trário o Sr. Senador Helvídio Nunes. Itt:m 18. Projeto de 
Lei do Senado n~" 332, de_[ 979, que dispõe sobre a partí
cipaçào dos empregados nos lucros das empresas. Autor: __ 
Se'nador Humberto Lucena. Relator: Senador Pedro Si
mon. Parecer. Favorável; por constitUcional e jurídico; 
na forma da e~enda n9 1-CCJ que apresenta. Não ha
vendo di!'!cussào, o _Sr_. Presidente cm exercício põe em 
votação o parecer, que é aProvado por unanimidade" 
Item 19. Projeto de Lei do Senado n<:> 98, de I ~SI, que dá 
nova redaçào ao item lii; do artigo 49 da Lei n9 4.595, de 
Jl de dezembro d~-- 1964 e determina a submiSsão ãO 
Congresso Nacion:.~l do Orçamento MonetáriO. Autor: 
Senador It:.~mar Fwnco. Relator: Senador Pedro Simon. 
Parecer: Favorá\•e!, por constitucíonare jurídico. Posto 
cm r.Jiscu!'!sào o parecer, o Sr. Senador Martins Filho so
!i~.·ita vistu que é deferida pela presidência. Item 21. Pro
jctu de Lei do Senado n<:> 30, de 19S3, que dispõe sobre o 
r.Jin:i!tl do assinante à transferênci3 do t~lefone nos luga
res tlndc o serviço é explorado por mais de uma empresa, 
nas condiçôes que es-pecifica. Autor: Senador Nelson 

Carneiro. Relator; Senador Aderbal Jurema. Parecer: 
Favoráver, por cOnstitucional e jurídico. ColÕcado em 
discussão o parecer, o Sr. Senador Odacir Soares solicita 
vista, que é deferida pela presidência. 

Por deliberação da presidência, são adiados, em face 
d<l ausência dos relatores, o OFS n'i' IO/S2 PLC n~' 85JS2, 
PLC n' 34/83, PLC n• 58/81, PLC n• 59/83, PLC n• 
69/83, PLC n• 96/82, PLS n• 134/83, PLS n• ll4/83, 
PLS 103/83, PLS n' 128f83, PLS n' 67/83, PLS n' 
142/83, PLS n' 350/81, PLS n' 266/81, PLS n' 38/83, 
PLS n' 119/83, PLS n• 46/82, PLS n' 152/83, PLS n' 
111/83 e PLS n' 275/81. 

O Sr. Presidente em exercício informa aos demais 
membros da Comissão, haver sobre a mesa uma pauta 
extra. Passa-se assim a apredaç-ão do Item 1 -Consulta 
SjN, de 1983, do Senhor Senador Lázaro Barboza à Co
missão de Coristítuição e Justiça sobre a convocação do 
2~ Suplente de Senador pelo Estado de Goiás, Sr. Derval 
Batista de Paiva, em virtude do seu afastamento para as
sumir a Secretaria de Minas e Energia daquele Estado. 
Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: Favorável a 
convocação do 29 suplente, para exercer o mandato de 
,Senador pelo Estado de G~iâs, durante a licença de titu
lar, Senador Mauro Borges. Posto em discussão, o Sr. 
Senador Hélio Gueiros pede a palavra e diz que tal deli
bera<_.·ão devería ser tomada pela mesa como anterior
mente ocorreu, sem a necessidade de consulta prévia da 
Comissão de Justiça, no que é apoiado pelos Srs. Sena
dores Aderbal Jurema, Helvídio Nunes e José lgnácio. 
Colocado em votação, é o parecer aprovado por unani
midade. Item 2. Projeto de_ R~olução da Comissão_ de 
Economia à Menasagem n~' 136, de 1983, do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Sena
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Su
maré (SP), a contratar operação de c-r~dito no valor de 
1.746.558.000,00. Relator: Senador Severo Gomes. Pare
cer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não haven
do discussão, o Sr. presidente em exercício põe em vo
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assi
nada pelo Sr. Presidente em exercício, Senador Josê Fra
gelli. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

9! Reunião, extraordinária, realizada 
em 23 de junho de 1983. 

_ Ás- quinze h~r~S- ~ trinta minutos do dia vinte e ti-ês de 
junho de míl noVecentos e oitenta e três, na Sala de Reu
niões da Comissão, preséOtes os Senhores Seriadoies 
Joào Calmon-Presidentc, Gastão Müller, Eunice MiChi
les, Fernando H-eniique CarOoSo e Ãfvaro Dlas, reúne~Se 
a Co_mis_são de Educação e Cultura. 

-Deixam de cOrriparecer, pOi- motivo justificado, os Se
nhores Senadores Luiz Viana, José Sarney e 9ctávio 
Cardoso. 

Havendo númerO regimental, sãO abertos os trabalhos 
com a dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior, 
que é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente solicita ao Senador 
Gastão MUller que assuma a Presidência para que possa 
relatar a seguinte matéria: 

Parecer favorável ao Projeto de Leí da Câmara n9 57, 
de J9S3, Que "dispõe sobre o exercício da profissão de 
Economista Doméstico e dá outras providências", na 
forma do texto ·adotado pela Câmara dOs Deputados.-

Colocado em discussão e votação, é o parecer apróva-
d~ -- - --

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei_ a preseriie Ata que, lida e aprovada s~â 
assinada pelo Senhor Presidente. 

N ovcmbro de 1983 

14~ Reunião, realizada em 
06 de outubro de 1983. 

Ãs dez horas do dia seis de outubro do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, na Sala de reuniões da COmis
são, presentes os Senhores Senadores João Calmon -
Presidente, Fernando Henrique Cardoso, Gastão 
Müller, Álvaro Dias, Octávio Cardoso, Aderbal Jurema 
e Passos Pôrto, reúne-se a Comissão de Educação e Cu I~ 
tura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores José Sarney, Luiz_ Viana e Eunice Mi
chiles. 

Havendo número regimental, são abertos os traba
lhos, com a dispensa da leitura da Ata da Reunião ante
rior, que é dada como aprovada. 

São apreciãdas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei da_ Câmara n<:> I 16, de 1982- que: "alte

ra a redaçào da alínea.. "C" do § 39 do artigo 4<:> do 
Decreto-lei n~' 972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe 
sobre o exercício da profissão de jornalista." 

Relator: Senador Aderbal Jurema 
Parecer: Favorável nos termos do Substitutivo adota

do pela Comissão de Constituição e Justiça do_ Senado. 
Cónclusào: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Lei do senado n9 257, de 1980- qu~. "dis

põe sobre a atividade do Mêdico Residente, fixa direitos 
trabalhista, e dá outras providências." 

Relator: Senador Gastão Müller 
Parecer: Favorável nos termos da emenda Substitutiva 

que apresenta. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Decreto Legislativo n~' 17, de 19S2- que 

''ãpi"OVá b texto do Acordo Geral de Cooperação entre o 
Govern-o da República Federativa do Brasíl e o Govern_o 
da República Popular de Moçambique, concluído em 
Brasnia, a 15 de setembro de 19SI". 

Relator: Senador Gastão Müller. 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Lei do Senado n9 159, de 19S3- que "insti

tui o 1<:> de outubro como "Dia Nacional do Vereador". 
Relator: Senador Gastão MUller. 
Parecer; Favorável nos tennos da emenda adotada 

pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. 
Conclusão: Aprovação de Parecer. 
Projeto de Léi-do Senado ri•tJ9S, de 1979- que .. dis

ciplina o exercício da profisSão de detetive particular". 
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso. 
Parecer: Favorável nos termos da emenda n"' 1, adota

da pelo Plenário. -
ConcfU-são; Aprovação do -Parecer. 
~rojCto de Lei dã Câmara nt? 49, de 1977- que: .. altera 

a redação da letra a do Artigo 3<:> da Lei n9 4.769, de 09 de 
setembro de 1965, que dispõe sobre o exer_cício-da profis
são de Técnico de Administração". 

Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso. 
Parecer: Favorável. 
ConCIUSâo: Apr-õvação do Parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 57, de 1982- que_ "dis

põe sobre a execúção_do _P_r_ojeto Dom Basco, resultantes 
das conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito 
que investigou o Problema da Criança do Menor Caren
te no Brasil. 

Relator: Senador Octávio Cardoso. 
Parecer: Favor~vel . 
COnclusão: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Decreto Legislativo n'i' 15, de 19S2 --que 

_aprova o texto di) Acordo Básico de Cooperação Cienti
fica e Tecnológica entre o Governo da República Fede
rativa do Brasii e o Governo da Repúbiicã Coõperativis
ta da Guiana, concluído em Georgetown, a_ 29 de janeiro 
de 19B2. · 

Relator: Senador Ãlvaro Dias. 
Parecer: Favorável. 
Conclusão; Aprovação do Parecer. 
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Finalizando, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Gastão Müller, que tece comentários à res
peito do afastamento do Professor Claudio San.t.oro, da 
Fundação Cultural do Distrito Federal, e justificando a 
necessidade de esclarecimentos por parte do Governo _do 
Distrito Federal, sobre a exoneração do Maestro, pro
põe que a Comissão soliCite informações ao Governador 
sobre o fato. Não havendo manifestação em contrário, o 
Senhor Presidente esclarece que fará o devido pedido de 
informações àquela autoiTdaâe. - - -- - -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião e, 
para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a presen-te Ata que lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

16• Reunião, realizada em 
03 de novembro de 1983. 

Às dez horas do dia três de novembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, na Sala db Reuniões- da Cõ
missão, presentes os Senhores Senadores João Calmon- · 
Presidente, Aderbal Jurema, PaSsos Pôrto José: Fragel!i e 
José Jgnácio Ferreira, reúne-se a Comissão de Educação 
e Cultura. 

Deixam de cOmparecer, por motivo justificado, os Se-
nhores Senadores José Sarney, Luiz Viana, Eunice Mi
chi!es, OctáviO Caídoso, Álvaro Dias, Fernando Henri-
que Cardoso e Gastão MUllef. -

Havendo número regimental, são abertos os traba
lhos, com a dispensa da (eitúra dà Ata dil Reunião ante
rior, que é dada como aprovada. 

Logo após, o Senhor PreSidente- co-ncede a pa-iavra ao 
Senhor Senador Aderbal Jurema que emite parecer favo
rável ao Projeto de Lei da Câmara n9 232, de 1983, que 
.. dispõe sobre a emissão de uma série especial de selos, 
comemorativa do primeiro c-entenário da aboHçãÕ da es
cravatura do Estado do Ceará." 

Colocado em discussão e votação, é o-parecer-aprova
do. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, AsSistente da 
Comissão, lavrei a pre.~ente Ata, que, lida e aprovada se
rã assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
DtCIMA NONA REUNIÃO, REALIZADA EM 

20 DE OUTUBRO DE I983 

Às onze horas do dia vinte de outubro de mil novecen
tos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na 
Ala Seuador Alexandre Costa, sob a Presidência do_Se
nhor senador Jutahy Magalhães e com a presença dos 
Senhores Senadores Fernando Henrique Cardoso, 
Gabrief HermeS, Aft_evir teaJ, }oSé -íin~cio, Hélio Guei
ros, Caflos Chiarelli, Ãlvaro .. bias, João Ldcio e ã Senho
,ra Senadora Iris Célia, reúne-se a Comissãõ de Legis-~ 
Jação SociaL Deixam de cciinparecer, por motivo justifi
cado, o Senhor Senador Helvídio Nunes e a Senhora Se
nadora Eunice Míchiles. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos dispen
sando a leitura da Ata da reunião anterior que é dada 
como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das ma
térias collstantes da pauta e, pela ordem, a Presidência 
concede a palavra ao Senhor Senador Gabriel Hermes 
para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n9 l35.,_de 1983, que "dá nova redação ao art. 69 da 
Lei n9 605, de 5 de janeiro de 1949, dispondo sobre des_
contos n1. remuneração dos empregados". Não há deba
tes, e a Comissão, por unanimidade, a proVi o Parecer do 
Relatório, que conclui contrariamente ao projeto. Pros
seguindo, a Presidência defere a solicitação do Senhor 
Senador José Ignácio, Relator dos itens 2 (dois)- PLS 
n' 286/81 e4 (quatro)- PLC n' 146j83,no sentido de 
retirá-los de pauta para que ele possa reexaminar as ma
térias. Continuando, a Presidência concede a palavra ao 
Senhor Senador Álvaro Dias para relatar o item 3 (três) 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 
. - - - - - -

- Projeto de Lei da Câmara n~' 106, de 1982, que "disci
plina as atividades profissionais dos vigias portuários e 
dá o~;Hras providências". Lido o parecer contrário, a Co
missão o aprova com Voto vencido do Senhor Senador 
José lgná.cio_. Para relatar o item 5 (cinco), a Presidência 
concede a palãVra .ao Senhor Senador Gabriel Hermes 

. ciueJê o seu parecer contrário ao Projeto de Lei do Sena
do n"' 133, de I 983, que "reforça o Fundo de Assistência 
ao Desempregado e dispõe sobre o auxflio desemprego", 
Não ttá. debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova 
o parecer do Relator. Em seguida, a Presidência esclare
ce que os itens 6 (seis), 7 (sete), e 8 (oito) já foram lidos 
em reuniões anteriores, nas quais foram objetos de solici
tações de Vistas pelo Senhor Senador Gabriel Herlm!s 
que os devolveu apresentando votos escritos que, para 
conhecimento da Comissão, serão lidos por Sua Excelên
cia. Depoís de lido o Voto contrário do Senhor Senador 
Gabriel Hermes sobn: o item 6 (seis)- Projeto de Lei da 
Câmara n~' 015, de 1983, que "acresCenta parágrafo ao 
art. 6~' da Lei n'>' 5.107, de 13-9-6_6, que cria o FGTS e dá 
outras providências, dispondo sobre o pagamento de 
percentuais ao empregado despedido sem justa causa" 
- a Presidência coloca a matéria em discussão e_ vo
tação. O Relator da matéria, Senhor Senador_ Carlos 
Chiarelli, usa da palavra para informar à ComisSão-que 
mantém o seu parecer favorável ao projeto. Colocado 
em votação, a Comissão aprova o parecer do Relator t 
com Voto, vencido, em Separado, do· Senhor Se_nador 
Gabriel Hermes_. Em seguida, o Senhoi Senador Gabriel 
Hermes lê o seu Voto _contrário sobre o item 7 (sete)
Projeto de Lei do Senado n9 017, de 1983,_ que "assegura 
aos empregados optantes do Fundo de_Garantia o direi
to ao adicional de dez por cento nos casos de rescisã_o in-

-direta dd contrato de trabalho _e dá outras providências" . 
Não haVendo discussão, a Presidência coloca a matéria 
em votação. Colhendo os votos foram observadoS 03 
(três) votos contra, 3 (três) võtos favoráv~is e 2 (duas) 
abstenções e, assim, devendo manifestar-se nos termos 
regimentais. a Presidência desempata a votação no senti
do da rejeição do parecer do Relator, acolhe!ldo o Vo~o_ 
ein~Separado7 contráriO ao projeto, dO Senhor Senad_or 
G~b-fi~CHáiii~ que passa a consti~uir o parecer da Co
iiiTssãci, como o Voto, Vencido, em Separado do Senhor 
Sellaaor _fefn_ando~Hellricjue -Cardoso.:Assinaram Ven-

""" CicloS cOnfuiltafnerite ·com o Senhor Senador Fernando 
Henrique Cardoso os Senhores Senadores Hélio Gueiros 
e ÁlvarP Dias e Com abstenção os.-Senhores Senadores 
José Ignácio e CarLos Chiarelli,_ Pa§sando à apreciação 
do item 8 (oito), a Presidência concede a palavra ao Se
nh-or Senador Gabriel HermeS que lê o seu Voto coi1.-~ 
trá rio ao' Projetõ e ao Substitutivo da Comissão de Cons
tituição e Justiça oferecido ao Projeto de Lei do Senado 
n9 003, de 1983, que. "acrescenta dispositiVo à Lei n9 
5J_07, de 13 de setembro de-1966, que instituiu o FGTS". 
O Senhor Senador Carlos Chiarelli usa da palavrapara 
manifestar-se favoravelmente ao parecer mantido pelo 
Relator, Senhor Senador Álvaro Dias, que concluí favo
ravelmente ao Projeto na forma do Substitutivo da CCJ. 
Colocado em votação, a Comissão aprova o parecer do 
Relator, tendo assinado vencido o Senhor Senador 
Gabriel Hermes. Em seguida, a Presidência adia a apre
ciação do item 9 (iwve)- PLS n9 297/80- em decor
rência da ausênCíã do Relator. Continuando, o Senhor 
Presidente informa que antes de passar a apreciação do 
último item da pauta, do qual é o R:.elator designado, a 
palavra será concedida os seus pareceres sobre 3 (três) 
Itens extrapauta e, posteriormente, ao Senhor Senador 
Altevir Leal que também solicitou a inclusão extrapauta 
de uma matéria para-a gual foi designado Relator. De
pois dos .esclarecimentos da Presidência, a palavra é con
cedida ao Senhor Senador CarloS Chiarelli que lê_ o seu 
parecer favorável a~ Projeto de Lei da Câmara n» ·128, de 
1983, que "acrescenta parágrafo ao art. 458 da CL T, 

. aprovada pelo Dec'reto-Ieí n9 5A52, de Jif de maio de 
1943". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, 
aprova o parecer do' Relãtor~ Continuando -com a pilii-
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vra, o Senhor Senador Carlos Chiarelli lê o seu parecer 
favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 179, de 1983, 
que "reativa a faculdade prevista no art. II da Lei n9 
6.332, de 18 de maio de J976,_que- autoriza _reajustamento 
adicional de benetTcios previdenciários, e dá outras pro
vidências". Em discussão a matéria, o Senhor Senador 
Hélio Guelras usa da palavra para sugerir que o projeto 
deveria ser objeto de uma reformulação de natureza téc
nica, razão pela qual propõe o seu encaminhamento, 
preliminarmente, à douta Comissão de Constituição e 
Justiça. O Relator da matéria agradece a observação do 
Senhor Senador Hélio Gueiros e apóia a sugestão de Sua 
Excelência._ Colo.cada em votação, a Comissão, por una
nimidade, ãProva a sugestão do Senhor Senador Hélio 
Gueiros. Ainda com a palavra, o Senhor Senador Carlos 
ChiareUi lê o seu parecer favorável ao Projeto de Lei da 
Qlmara n~' 090, de 1983, que "acrescenta dispositivo ao 
an. 791 daCLT, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
l~' de maio de 1943, dispondo sobre a constituição de 
procuradores". Não há debates, e a Comissão, por una
nimidade, aprova o parecer do Relator. Em seguida, a 
Presidência concede a palavra ao Senhor Senador Alte

_v_ir Leal que lê o seu parecer sobre a Mensagem n» 109, 
de.I9:8J, __ "do Senhor Presidente da República, nos ter
mos do art. 171 da Constituição. combinado com o art 29 
da Lei n9 6.925, de 29-6-81, submete à deliberação do Se
nado Federal processo de interesse do Sr. Horácio Sabi· 
no Coimbra, que trata da ratificação de aJienação de ter
ras devolutas, situadas na faixa de fronteír:a, efetuado 
originariamente pelo Estado de Mato Grosso", Lido o 
parecer, concluindo pela apresentação de um Projeto de 
Resolução, a Presidência defere a solicitação de Vista 
formulada pelo Senhor Senador José Ignácio. Esgotadas 
as- matérias extrapauta, o Senhor Presidente solicita ao 
Senhor Senador Carlos CbiareHi assumi:~: os trabalhos da 
Presidência para que ele possa emitir o seu parecer sobre 
o item 10 (dez) da pauta, adiado anteriormente. Com a 
palavra, o Senhor Senador Jutahy Magalhães lê o seu 
parecer sobre a Mensagem n9 I83,de 1983, "do Senhor 
Presidente da República, encaminb~mdo ao Senado Fe
deral, nos termos do art. !71 da ConstituiçãO, proposta 
de reassentamento de ex-ocupante de áreas indígenas, 
através de alienação de terras de domínio da Untão, si
tuadas no Estado de Mato Grosso". Não há debates, e a 
Comissã.o, por unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor, qlie COnclui peJa apresentação de u-m-Projeto de Re
solução. Em seguida, reassumindo a Presidência e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Senador Jutahy Maga
lhães declara encerrada a reunião, lavrando eu, Luiz Cla
udio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelência. 

Jutahy Magalhães. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 
EXTRAORDJNÃRIA 

8• Reunião, realizada em 
21 de outubro de 1983 

Às dezesseis horas do di~ vinte c um de outubro de mil 
novecentos e oitenta e· três, na Sala de Reuniões da Co
missão, presentes os senhores Senadores João Castelo
Vice-Pré.sidente no exercício dO Presidê'ncia, Benedito 
Canellas, Martins Filho, João Lúcio e Benedito Ferreira, 
rcúne~Se a Comissão de Agricultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Álvaro Díãs~ Galvão Modesto e Der-
vai de_ Puiva. 

I:favendo número regimental, são abertos os traba
lhos, com a dispensa da Leitura da Ata da Reunião ante
rior, que é _d-ada. coino aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente so.licita ao Senhor 
Senador Benedito Camilhs que assuma a Presidência 
para que possa relatar a seguinte. matéria: 

Parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara n"' 53, 
de 1983, que "proíbe o aprisionamento de pássaros ou 
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quaisquer outras aves e animais silvestres, decide s_obre 
sua liberação compulsóriu em áreas florestais que es:peci~ 
fica, e dá outras providências". 

Colocado em discussão c vot\lção, é o parecer aprova
do. 

Nada mais havendo c tratar, encerrar-se a reunião e 
para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente dá
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE MUNICíPIOS 

16' Reunião (ordinária), realizada 
No dia 27 de outubro de 1983 

Às onze horas do dia vinte c sete de outubro de mil no
vecentos e_oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Se
nador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Se
nádor Passos Põrto, Presidente e, eventualmente, do Se~ 
nhor Senador Nelson Carneiro, rcúne~se a ComissãO de 
Municípios, com a presença dos Senhores SiriadOre_s AI~ 
mir Pinto, José Ignácio, Eneas Faria, BeneditQ_Ferreira, 
Odacir Soares, Mário Maia e Senhora Senadora Iris 
Célia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Junior, Benedito Can_ellas, 
João lúciO; João Lobo, Gaivão Modesto, Carlos Alber~ 
to, Jorge Bornhausen, Alfredo Campos e Marcelo Mi~ 
randa. 

Havendo 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, passa~se à apreciação das matérias constan
tes da pauta e é relatado o Projeto de Reso_lução apresen~ 
tado pela Comissão de EcoilOTnia, à Mensagem Presi
dencial n9 136, de 1983, do Senhor Presidente da Re~ 
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministr"õ da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Sumaré (SP) a con~ 
tratar operação de crédito no valor ·de CrS 
1.746.558.000,00 (hum bilhão, setecentos e quarenta e 
seis milhões, quinhentos e cinqUenta e oíto in"i! cruzei
ros). Relator: Senador Mário Maia. Parecer; favorável. 
Aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos 
trabalhos, o Senhor Presidente passa a presidência da 
reunião ao Senhor Senador Nelson Carneiro, que emíte 
parecer favoráv_el ao Projeto de Lei da Câmara n"' 146 de 
1983, (complementar) constante do item dois da pa~ta, 
que "estabelece critério, para remuneração de Vereado
res no exercício de 1983". Relator: Senador Passos Pôr
to. Parecer: favorável, com a Emenda da CCJ. Aprovado 
por unanimidade. 

Prosseguindo, reassume a Presidência, o Senhor Sena
dor Passos Pôrto qut: comunica ao j:Jlenãrio ter recebido 
ofícios de agradecimento das seguintes Prefeituras e Câ~ 
maras Municipais s_obre a correspondência que lhes fo
ram dirigidas. 
Prefeituras de Mato Grosso do Sul: Selvíria, Corumbã, 
Angélica, Três Lagoas, Alta Floresta, Chapada dos Gul~ 
marães, Paranaiba, Mundo Novo, Juina, São Felix do 
Araguaia, e Câmaras Municipais de: Alto Garças e Jus
cimeira e do Estado de Minas, das seguintes Prefeit_uras: 
Divinóp-olts;- C-apinópolis, Governador- Valadares; --Ris 
Doce, Santana do Deserto, Careaçu, Santa Rita de Cal
das, Tombos, São Sebastião do Paratso e Brumadinho, 
bem como das seguintes Câmaras Municipais de Minas 
Gerais: Paraisópolis e Ubá. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, FrancisCo Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão a ·presente Atã. que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE MINAS E ENEJ\G!A 

9' reunião (especial), realizada 
no dia 4 de outubro de 1983 

Ã.s dezessete horas do dia quatro de outubro de mil 
novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala 
Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor 
Senador Gabriel Hermes, Presidente, reóne-se a Comis
são 9c JY!inas e E!Jergia, com a presença dos Senhores Se
nadores Odacir SOares e Luiz Cavalcante. Comparecem, 
também, os Senhores Deputados Sebm~tião Curió e Ha
r_oldo Costa Bezerra, bem como o Senhor Antônio Costa 
de Carvalho, da Associaç~o dos Garimpeiros de Serra 
Pelada e _seus liderados, em número de 62 garimpeífOS. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores José Uns, Dinarte Mariz, Hélio Guei
ros e Alberto Silva. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos c 
dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece-que apre
sente reunião se destina a ouvir as reivindicações dos Ga
rimpeiros de Serra Pelada, na pessoa do seu líder, Senhor 
Antônio Lopes de Carvalho. Com a palavra Sua Senho
ria declara que após três anos de trabalho, encontraram 
o ouro e, --fuf~lizmente, não conseguiram extraí-lo, por
cjue o coire_ilfe ano foi muito -dificiL Enffiiiza, contudo, 
que o Presidente da RepúbliCa, tàia dado mais uma ano 
de permanência em Serra Pelada e, se houvessem traba
lhado este ano, sairiam no-dia marcado satisfeitos e tran
qUilos. Porém, só trabalharam um mês, e o restante do 
tempo ficaram a ouvir explicações de fatos inexplicáveis 
e que não os cOnveceiam. Pede a palavra o Senhor Sena
dor Luiz Cavalcante que indaga: quando os garimpeiros 
começaram a trabalhar este ano?_ Respondendo, o Se
nhor Antônio Lopes de Carvalho informa _que este ano, 
hCiU.vC- meses-em que trabalharam apenas dois ou três 
di:.J~ apenas, e a produção está registrada na Caixa Eco

-iú)ffibi. Fedáal. Se houvessem trabalhado o ano inteiro, 
teriam retirado cem toneladas de ouro. Todavia, havia 
uma proibição do Departamento Nacional da Produção 
Mineral, c da DOCEGEL, o que muito dtficultou ostra
balhos. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a pa
lavra ao Senhor Senador Odacir Soar-es, que indaga qual 
a_ reivindicação básica dos Garimpeiros, e o Senhor An
tônio Lopes de Carvalho- responde que seus liderados 
permanecerão em Brasilia, até o projeto do Senhor De~ 
putado Sebastião Curió, ser aprovado pelo Congresso 
Nacional. projeto este, que autoriza a permanência dos 
g.:ii'iÕlpeiros por mais cinco-anos em Serra Pelada. Conti
nuando, o St:nhor Presidente diz que seu interesse. em 
tudo isto, se dfvide_em duas partes: primeira, diz respeito 
ao homem, neste caso, o garimpeiro; a segunda, é que 
devemos olh:.Jr o homem e, ao mesmo tempo, os interes
ses do País. Dan-do prosseguimento aos trabalhos, o Se~ 

=-nhor Presidente concede a palavra ao Senhor Deputado 
Sebastião Curió, que defende a permanência dos Garim
peiros em Serra Pelada por mais cinco anos, nos termos 
do projeto de sua autoria, no que é aplaudido pelos ga
rimpelros presentes. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

10• reunião (ordinária), realizada 
no dia 18 de outubro de 1983 

Às onze ho,ras do dia dezoit~ d_e outubro de mil nove
centos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na AlaS~ 
nadar Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Se
nador Gabriel Hermes, Presidente, reúne-se a Comissão 
de Minas e Energia, com a preseilça·dos Senhores Sena-
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dores Hélio Gueiros. Carlos Alberto, Luiz Cavalcante e 
Alberto Silva. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores José Lins, Dinarte Mariz e Odacir 
Soare.o;, 

Havendo nómero regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Alberto Silva, que emite parecer favorã~ 
vel ao Projeto de Decreto Legislativo n"' 04, de 1982, que 
... aprova 0- texto da Convenção sobre a Proteçiio Física 
do Material Nuclear, assinado em Viena, a 15 de maio de 
1981". Não há objeção ao parecer apresentado, sendo,. 
então aprovado por unanimidade. 

Esgotada a pauta, o Senhor Presidente dá conheci
mento ao plenário de que recebeu correspondência do 
Senhor Deputado Sebastião Curió propondo a criação 
de uma Comissão de Senadores e Deputados, com a fi
nalidade de apurar a situação anómala ora existente em 
Serra Pelada e informa que tomarã as providências ares
peito. Finalmente dá ciência ter recebido o Aviso n"' 522, 

'de 1983, do Ministro das Minas e Energia, encaminhan
do cópia do relatório do Diretor-Geral Dr. Ivan Barreto 
de Carvalho, sobre as razões técilícas da impOssibilidade 
de continuação do Gã.rimpo de Serra·Pelada, em 1984. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião la
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

Sétima reunião, realizada em, 19 de outubro de 1983 

Ãs onze horas do dia dezenove de outu_bro de mil no
vecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senhor Senador Fábio Lucena e com a presença dOS 
Senhores Senaq:ores Alfredo_ Campos, Gaivão Modes.to, 
Passos Pôrto, Martins Filho, Carlos Alberto, João Lôbo 
e a Senhora Senadora lris Cé!ía, reúne-se a Co.mJssão de 
Serviço Público Civil. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos dispen
sando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada, A seguir, passa-se à apreciação das ma
térias constantes da pauta e, pela ordem, a Presidência 
concede a palavra a Senhora Senadora I ris Célia para 
emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Cârilara N~ 
134, de 1983, que "Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei 
n"' 3.347, d~_l2_dejunho de 1941, que instituiu o regime 
de benefícios da famHia dos segurados do_IPASE. Não 
há debates, e _a Comissão, por unanimidade, aprova o 
parecer da Rela tora, que conclui por audiência prévia da 
Comissão de Constituição e Justiça. Prosseguindo, a 
Pre.'iidência concede a palavra ao Senhor Senador Alfre
do Campos para emitir o seu parecer sobre o Projeto de 
Lei do Senado n<1 084, de 1983, que '~Dá nova redução ao 
artigo 3'? da Lei n9 6.045, de 15 de maio de 1974". Não há 
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o pare
c~t_ do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. 
Continuando, a Presidência concede a palavra ao Senhor 
Senador Martins Filho para emitir o seu parecer sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n'? 118, de 1983, que "Fixa os 
valores funcionais de Técnicos de Meteorologia Aerona~ 
uti_ca e Técnico de Programação e Operação de Defe.'ia 
Âérea e Controie àe Tráfego Aéreo, e àá outras provi
dências. Não há_debates, c a Comissão, por unanimida
de~ aprova o parecer do Relator, que conclui favoravel
mente ao projeto. Dando andamento aos trabalhos, a 
Presidência concede a palavra ao Senhor Senador Passos 
Pôrto. para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n~·122, de 1983, que "Dispõe sobre a inclusão, 
nos proVentos de aposentadoria, da Gratificação por 
Operações EspeciaiS, e dá outras providências". Não há 
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debates, e a Comissão, por unanírTiídade, aprova o pare- Di reta e nas Autarquias Federais". Não há debates, e a 
cer do Relator. que conclui favoravdmcnte ao projeto. Comissào, por unanimidade, aprova o parecer do Rela-
Em seguida, a Presidência concede a palavra ao Senhor -"ior, que conclui favoravelmente ao projeto. Ainda, com 
Senador Gaivão Modesto que lê o seu parecer sobre o u palavra, o Senh0r Senador João Lôbo lê o seu parecer 
Projeto de Lei da Câmara n<? 160~ de 1983, que "Dispõe sobre o Projeto de Lei da Câmara no:> 157, de 1983, que 
sobre a reestruturação de cargos c funções de confiança "Altera dispositivo da Lei n'-' 7.079, de 21 de dezembro 
do Grupo-Direç1io e Assessorameri.tO Superiores e das de:-1982, que fixa os valores de retribuição da Categoria 
Categorias Funcionais do Gr_upo-Atívídades de Apoio Funcional de Agente de lnspeçào Sanitária e Industrial 
Judiciário, dos Quadros Permanentes dus Secretarias do de Produtos de Origem Animal, de Grupo-Outras-
Superior Tribunal Militar e das Auditorias -du Justiça Atividades de Nível Médio, Código NM-1000, e dá ou-
Militar, e dá outras providências". Não há debates, e a tras providências". Não há debates, c a Comissão, por 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Rela- un:mimidadc, aprova o parecer do Relator, que_co1_1clui 
tor, que conclui favoravelmente ao projeto. Para rel~!tar favoravelmente ao pfojetO, Por determinação dã Presi-
0 item 6 (seis) da pauta, a Presidência concede a palavra dênda (acolhendo solicitações dos Relatores designa-
ao Senhor Senador Carlos Alberto que lê o seu parecer dos), são r_etiradüs de pauta os seguintes projetas: PLS n<.> 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n'~ I 36, de 1983, que 098/83-:_ Relator: Senador Alfredo Campos e o_PLC n'.' 
"Acrescenta parágrafo único ao artigo 19 da Lei n~'-1.234, 164/83 - Relatara: senadora fris Céli<~:Nada mais ha-
de 14 de novembro de 1950, que confere direitos e vanta- - vendo a tratar, o Senhor Presidente, agradecendo a preM 
gens a servidores que operam com raios X c substâncias sença dos Senhores Senadores_!_ declara encerrad(l a reu-
radioativas". Não há debates, e a Comissão, por unaniM niào, IUvrando cu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da 
midade aprova o parece_r do Relator, que conclui favora- Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assi-
velmente ao projeto.- Prosseguindo, a Presidência cOnCe.: --------mida por Sua Excdência. 
de a palavra ao Senhor Senador Alfredo Cilmpos para Fábio Lucena. 
emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n'? 
143, de 1983, que "Altera a redução do artigO -1 12 da Lei 
n~" t.71 1, de 28 de outubro de 1952- Estatuto dos Fun
cionários Civis da União". Não há debates, c a Comis
são, por unanimidade, aprova o parecerdo Rdator, que 
conclui favoravelmente ao projeto. Continuando, aPre
sidência esclarece que passará à apreciação da pauta
extra e, para relatar o item 1 (um), a palavra é concedida 
ao Senhor Senador Martins..Filho que lê o seu parecer 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n'? 161, de 1983, Q.Ue 
.. Fixa os valores de retribuição do GruPoAtividades de 
Comercialização e Classificação de Café, e dá ou~tras 
providências". Não há debates, e a ComissãQ, por unani
midade, aprova o parecer do Relator, que conclui favo
ravelmente ao projeto. Em seguida, a Presidência co_nce
de a palavra ao Senhor Senador João Lôbo para emitir o 
seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 120, de 
1983, que "Estabelece prazo para prescrição do direito -
de açào contra atas relativOs a concursos para provi
mento de cargos e empregos na Administração Federal 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNI
CAÇÕES 

E OBRAS PúBLICAS (CT) 

4' Reunião, realizada em, 
27 de outubro de 1983. 

Às onze horas do dia vinte e sete de outubro de mil no
vecentos e oitenta e três, na sala de reuniões da Comis
são, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Se
nhores Senadores Benedito Ferreira, Presidente, Loman
to Júnior, Luii Cavalcanti, Marcelo Miranda, Aderbal 
Jurcma, Hélio Guefros e Affonso C amargos, reuneMse a 
Com1-ssão de-TransPortes, Comunicações e Obras Públi
cas. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Se
n_ador _Alexandre Costa. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalho, e dispensa a leitura da Ata da reu-
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nião anterior, que é dada como aprovada. Prosseguindo, 
o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Lo
manto Júnior, que emite parecer favorável ao Projeto de 
Decreto Legislativo n9 2Ij83, que "Aprova o texto du 
Convenção Internacional sobre Normas de treinamento 
de Marítimos, Espcdiçào de Certificados c Serviços de 
Quarto, adotada durante a Conferência Diplomútica 
rc:.1lizada em Londres nos meses de junho c julho de 
1978, sob os auspícios da Organização Marítima ln ter
governamental- IMO". Posto em discussão e, cm se
guinda em votação, é o parecer aprovado por unanimi
dade. Continuando, o Sr. Presidente concede a palavra 
ao Sr. Senador Luiz Cavalcante, que emite parecer favo
rável, ao Projeto de Decreto Legislativo n'? 12/83, que 
"Aprova o texto do Acordo sobre Navegação Maritima 
Comercial, celebrado entre os Governos da República 
Federativa do Brasil e da República Popular da Bul
gária, assinado cm Sofia, a 19 de agosto de 1982". Posto 
cm discu:;são e, em seguida cm votação, é o parecer apro
vado por unanimidade. Ainda com a palavra, o Sr. SenaM 
dor Luiz Cavalcante, emite p<lreccr favorável ao Projeto 
de Lei do Senado n"' 01/83, que "Introduz modificações 
no Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n'? 4.1 17, 
de 27 de agosto de I 962)". Posto cm discussão- e, em se
guinda, em votação. ê -o parecer aprovado por unanimi
dade. Dando Prosseguimento, o Sr. Presidente concede a 
palavra <lO Senador Marcelo Miranda, que emite parecer 
contrario, ao Projeto de Lei da C<imara n9 II I /82, que 
·~Altera e introduz dispositivos no Decreto-Lei n9 594, de 
27 de maio de !969, que instituiu a Loteria Esportiva Fe
deral". Posto em discussão e, em seguida, em votação, é 
o parecer aprovado por unanimidade. Continuando o 
Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Aderbal 
Jurem a. que emite parecer favorável ao Porjcto de Lei da 
Cámara n~' 232/83, que "Dispõe sobre a emissão de uma 
série especial de selos, comemorativa do primeiro ccnte
nârio da abolição da escr_Mvatura no Estado do Ceará". 
Posto em discussão e, em seguida, em votação, é o pare
cer aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Marcelino dos Santos Camello, assistente da 
Comissão, a presente Ata, que, após lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente. 
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LI- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Avisos do Ministro
Chefe do Gabinete Civil da Presi
dência da República. 

N's 422, 423 e 424, áe 1981, en
caminhando informações prestadas 
pelo Ministério da Fazenda, em 
atendimento, respectivamente, aos 
Requerimentos n~'s 783, 743 e 764, 
de !983. 

1.2.2- Ofício do Sr. Primeiro
Secretário da Câmara dos Deputa
dos. 

N 9 1.043/83, encaminhando au
tógrafo do Projeto de Lei da Cilm<~
ra n9 123/78, que ahera a redação 
do§ 29 do art. 72 da Lei n~" 5.108, de 
21 de setembro de 1966 .......,_Código 
Nacional do Trãnsito. (Projeto que 
se transformou na Lei nl' 7.138, de 
7 de novembro de 1983.) 

SUMÁRIO 
1.2.3- ExpediCnte recebido 
Lista n~' 3, de 1983. 

1.2.4 - Leitura de projeto 
N~' 286/83, de autoria do Sena

dor Nelson Carneiro, que assegura 
preferência de subvenção oficial às 
entidades que especifica. 

1.2.5- Requerimento 
N9 832, de -1983, de autoria do 

Sr. Odacir Soares_ e outros Srs. Se
nadores, de realização de Sessão 
Especial do Senado, destinada a 
homenagear o Sr. Adolpho Bloch, 
pelos relevantes serviço~ prestados 
ü cultura, à inteligência e ao desen
volvimento naciomtis. 

1·.2.6- Discurso do Expediente 

~SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Defesa ·aa ap-rovação do Projeto 
de Lei do Senado n~' 267/83, de sua 
autoria, que- dispõe sobre a não
aplicação dos- regulamentos dLsci
plinares das Forças Armadas aos 

_::_casos que específica. 

1.2.7- Leitura de projetos 
N~' 287/83, de autoria do Sr. Se

nador Jut"Jhy MugulhUes, que dis
põe sobre a divulgação dos dados 
cadastrais relativos a latifúndios. 

N~' 288/83, de autoria do Sr. Se
nador Jutahy Maga11:làes, que dis
põ~ sobre o arrendamento compul
sório de parcelas de hltifúndio, 
pam os efeitos que especifica. 

N~ 289/83, de autoria do Sr. Se
nador Fernando Henrique Cardo
so. que restaura a redação do§ 2~ 
do artigo 67 da Lei Orgânica da 
Previdência Social. 

_ 1.2.8 - Comunicações da Presi
dência. 

-Convocação de sessão ex
traordinária do Senado Federal a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
mim.nos, com Ordem do Dia que 
designa. 

-Convocação de sessão con
junta a realizaNe hoje, às 19 horas, 
com Ordem do Dia que designa. 

SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço s<lbt!r que o Congresso Nacional aprovou, nos 

termos do art. 55+§ l~' da ConstituiçUo, e eu, Moacyr 
Dallu, l~' Vice"Presidcnte d0 Senado Federal, no exercí
cio da Pre..<;idêncitt, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 91, DE 1983 

Aprova o texto do De-ereto-lei n~' 2.065, de 26 de 
outubro de 1983, que ~~altera a legiSlacão do Imposto 
de Renda, dispõe sobre o reajustamento dos aluguéis 
residenciais, sobre as prestações dos empréstimos do 
Sistema Financeiro de Habitação, sobre a revisão do 
valor dos salários, e dá outras providênciasn e rejeita 
o rexto do Decreto-lei n~' 2.064, de 19 de outubro de 
1983, que trata da mesma matéria. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~' 
2.065. de 26 de outubro de 1983, que "altera a legislação 
do Imposto de Renda, dispõe sobre o reajustamento dos 
alugueís residencais, sobre as prestações dos emprésti
mos do Sístema Financeiro de Habitação, sobre a revi
são do valor dos salários, -e dá outras providências", fi
cando, em conseqüência, rejeit:.~do o texto do Decreto-lei 
n~' 2.064, de 19 de outubro de 1983, que trata da mesma 
matéria. 

Senado Federal, 10 de novembro de l983.- Senador 
Moacyr Dalla, l"-Vice"Preisdente, no exercido da Presi
dência. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso III, da Constituição, e eu, Moa
cyr Dalla, I~>"Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 92, DE 1983 

Autoriza o Senhor Presidente da República a 
ausentar--se do País no período de 14 a 21 de no-
vembro de 1983, em visita oficial a Nigéria, Argélia., 
Senegal, Cabo Verde e Guiné-Bissau. 

Art. I~' É o Senhor Presidente da República autori
zado a ausentar-se do Pais, no período de 14 a 21 de no
vembro de 1983, em visita oficlal a Nigéria, Argélia, Se
nega!, Cabo Verde e Guiné-Bissau. 

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

Senado Federal, 10 de novembro de 1983.- Senador 
Moacyr DaUa, 1 1'. Vi ce-Presidente, no exercício da Presi· 
dência 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

DiretOrMGeral_ do Senãdo __ Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n9 

21/82. que autoriza o_Governo do 
Estado de Goiás a elevar em Cr$ 
1.586.700.000,00 o montante de sUa 
dívida consolidada.. Aprovaao, ten
do usado da palavra os Srs. Itamar 
Franco e Octávio Cardoso. A Co
missão de_ redução. 

- Projeto de Lei da Càolúii ·n\>--
1 /81 (n9 865/79, na Cusa de ori
gem), que assegura mcrtrícula, nas 
escolas de qualquer nível, aos servi
dores que especifica. Vota~ào adia
da por falta de quowm. 

-Projeto de Lei da Câma.nLn~ 
131/81 (n' 3.193/80, no Casa de 
origem) que modifica a redução do 
art. 42 e do indso XXIX do art. 89 
da Lei n9 5.108, de 21 de setembro 
de 1966 - Código Nacional de 
Trânsito. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara nQ 
103/82 (nl' 137/79, na Casa de ori
gem). que alter<~ o urt. 2~" da Lei n~' 

6.168, de 9 de dezembro de 1974, 
que criou o Fundo de Apoio ao 
Des_envolvimento Social~ _FAS~ e_ 
o art. 3~' do Decreto-Lei n~' 594, de 
27 de maio de 1969, que instítuiU a
Loteria E~portiv<l FederaL Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

120/81-Complementar. de autoria 
do Senador Cunha _Líma, que 
acrescenta dispositivo à Lei Com
plementar n~' 26, de li _d_e setembro 
de 1975. que unificou o PlS: 
PASEP. Votação adiada por falta 
de quorum. 

--Projeto de Lei do Senado n~" 

337/81. de autoria_ da Comissão 
Especial do Júri Popular. que alte
ra dispositivo do Côdigo de Proces
so Pcn<tl. Apreciação sobrestada 

pt)r falta de quorum. para votação 
do Requerimento n" 830/83. 

- Projeto de_ Lei do Senado n'>' 
103_J81, de autoria do Senador 
Franco Montoro, que assegura ao 
empregado substituto salário igual 
ao do substituído. Vota~ào adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de_ Lei do Senado n9 
280/80, de ;.J.M_~~ria do Senador lta7 

mar_ Fran-ç_O, determinando que a 
Ordem do_~ Ad\;ogados dO Brasil 
opine sotiri! a escolha de ma_gistr:,~.
dos que devam integrar Tribunais 
com jurisdição em todo território 
nacional. Votação adiada por falta 
de quorum. 

---P-rojeto de Resolução n~' 

16/82. de autoria da Comissão Di
retora, que alt.::ra c õ:lcrescenta dis
positivos à Resoluç~ÇQ- n~ 146, de 5 
de dezembro de 1980. modificada 
pela Resolução n~' 50, de 30 de ju
nho de 1981, e dú outms providên
cias. DiscussãO encemida, ficando a 
votação adiada por falta de quo
rum. 

I A- DISCURSOS APÓS A 
OROENLOº-PIA 

SENA DOR NELSON CARNE!
RO - Instalação, pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Especiais, 
na Reserva Florestal do InstitutO 
de Pesquisa da Amazônia, de ins
trumentos destinados a medir a in
teração e influência exercída entre 
a floresta tropical e a atmosfera da
quela região. 

O SENADOR FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO- Medi
das administrativas e judiciais mo
vidas pela Prefeitura Municipal de 
Campinas, co-ntra o Estado de São 
PilUTQ-_C- a União, com a finalidade 
de reaver imPortância devidas e 
não_ pagas a -título -de trtbutos 
vários. 
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SENADOR JA!SON BARRE
TO - II Encootro de Prefeitos e 
Presidentes de Câmara das capitais 
brasileiras, recentemente-re·alizado 
na cidade de Goiânia. 

SENADOR JUTAHY MAGÃ
LHÃES- Considerações sobre os 
Projetes de Lei do Senado n~'s 287 e 
288, de 1983, de autoria de S. Ex', 
lidos no expediente da presente ses-
são. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 201• SESSÃO, 
EM 10 DE NOVEMBRO DE 1983 

2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Ofício do Sr. 1'>'

Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

__ E.n01minhando à revisão do Se
nado, autógrafo do seguinte proje
to: 

Projeto de Decreto Legislativo n9 
37(-83 (n"' 40/83, _na Casa de oti
gem). que autoriza o Senhor Presi~ 
dente da República a ausentar-se 
do País no período de 14 a 21 de 
novembro, em visita oficía! a Ni
géria, Argélia. Senegal, Cabo Ver
de e Guiné-Bissau. 

2.2.2- Comunica~ão da Presi~ 

dência 
Referente à apreciação, na pre

sente sessão, do projeto anterior
mente lido. 

2.2.3 - Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado n~' 

290, de \983, de autoria do Sr. S_e
nador Nelson Carneiro, que revoga __ 
a Lei n'>' 7.138, de novembro de 
1983. 

2.2.4 - Requerimento 
N9 834/83, de autoria do Sr. Se

nador Marco Maciel e outros Srs. 
Senadores, solicitando seja realiza-

Ata da 200~ Sessão, 
em 10 de novembro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. M oacyr Dalla 
e Lenoir Vargas. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

- Mário Maia- Raimundo Parente- Claudionor 
Rl)riz - Aloysio Chaves - Gubriel Hermes - Hélio 
Gueiros -Alberto Silva- João Lobo- Almir Pinto 
- Humberto Lucena - Luiz Cavalcante - lourival 
Buptista - Moacyr Dalla - Itamar Franco - Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Derval de Paiva- Gas~ 

tão Mülier - José FrageHi - Marcelo Miranda - Af
fonso C amargo- Álvaro Dias- Lenoir Vargas- Pe
dro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- A lista de 
presença õJcusa o comparecimento de 25 Srs,_ Senadores._ 
havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

Do Ministro chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República 

N9 422/83. de 7 de nove_mbro de 1983, encaminhan
do informações prestadas pelo Mini:stério da Fazenda, 
em atendimento ao Requerimento n'>'"78J~-de 1983, de au
toria do Senador Itamar Franco, formulado com o obje
tivo de instruir" o Projeto de Lei do Senado n~' 84, de 
1982, de sua autori_a, que submete à aprovação do Sena
do Federal os contratos visando a obtenção de emprésti
mos internacio_naís. -

N'>' 423/83, dtt 7 de novembro de 1983, encaminhan
do informações prestadas pelo Ministério da Fazenda, 
em atendimento ao Requerimento n9 743, de 1983, de au
toria do Senador It~mar Fr!!-nco, for_~ulado com o-obje-
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.. 

da sessão especial para reverenciar 
u memória do Senador Nilo Coe~ 
lho. 

2.2.5 - Apreciação de matéria. 
- Redaçào final do Projeto de 

Resolução n"' 21/82. que autoriza o 
Governo do Estado de Goh'!s a ele~ 
var cm Cr$ 1.586.700.000,00 o 
montante de sua dívida consolida~ 
de interna. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n"' 835/83. À 
promulgação. 

va do Bruis! em Nova forque, no 
dia 31 de março de 198J,com rcser
vus aos seus artigos 15, par{tgrufo 
49 c 16. pur(lg:rafo 1 ~.alíneas a, c, g, 
e h. Aprovada. Â promulgaçào. 

2.5- DISCURSO APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSONCAR.NEI
RO - Solidariedade a manifes
tações da Associação do Pessoal da 
C:.!ixa Económica do Rio de Janei
ro e da Federação Nacional das 
Associações Et:unomiúrias, em de
fesa da classe. 

2.4- MATÉRIAS APRECIA
DAS APÓS A ORDEM DO DIA 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n\' 37/83, lido no Expediênie, 
cm regime de urgência. Aprovado, 

2.6- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2.3- ORDEM DO DIA 

apôs pareceres das comissões técni
-- yas, tendo usado da palavra m1 dis

cussão da matéria os Srs. -Nelson-
3- DISCURSOS PRONUN

CIADOS EM SESSÓES ANTE-

Redução final do ProjetO de D~ 
c-reto Legislativo n~' 17/82, qUe 
aprova o texto do Acordo Geral de 
Cooperacão entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o 
Governo da Repúblicu Popular de 
Moç-ambique, concluído em 
Brasília, a 15 de setembro de 198l. 
Aprovada. Ã promulgação. 

Carneiro, Itamar Franco e Aloysio 
Chaves. ocupando a tribuna no cn~ 
caminhamcnto da votuçào o Sr. 
Humberto Lucena. Â Comissão de 
rcdaçüo. 

RIORES 
-Do Sr: Humberto Lucena, 

proferido na sessão de 8-11~83 
-Do Sr. Almir Pinto, proferido 

na sessão de 9-11~83 

Red<!~ào final do Prujeto de De
creto Legislativo n9 37/83, em regi
me de urgênc_ia. Apro\·ado, <i pro
mu!gução. 

4- CONSELHO DE SUPER
VISÃO DO CENTRO GRÁFICO 
DO SENADO 

Ala da 85' Reunião do Canse~ 
lho. 

Rcdação final do Projeto de De
creto Legislativo n"' 13/83, que 
aprova o texto da Convenção sobre 
a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Contra U Mulher, 
assinado pela República Federati~ 

Requerimento n"' 834/83,lido no 
Expediente. Votação adiada nos 
termos do Requerimento n"' 
836/83, tendo usado da palavra os 
Srs. Nelson Carneiro ~ Aloysio 
Chaves. 

5-MESA DIRETORA 

6-LIDERES E VICE
LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES. 

tivo de instruir o Projeto de Lei do Senado n~' 84, de 
1982. de sua autoria, que submete à aprOvação d0Sen;.-- --
do Federal os contratos visando a_o_btenção de emprésti-
mos internacionaiS. 

N'>' 424/83, de 7 de novembro de !983, encaminhan
do informações prestadas pelo Ministério da Fazenda, 
em atendimento ao Requerimento n9 764, de 1983, de au
toria do Senador Itamar Fr~mco, formulado com o obje
tivo de instruir o Decreto-lei n~' 2.048, de 26 de julho- de 
1983, que aumenta os limites de Decreto-le! n"' 1.312, de 
15 de fevereirO de 1974, alterudos pelos Decrctos~Jeis n9s 
1.460, de 22 de abril de 1976, 1.562, cte· [9 de julho ê!C 
1977, 1.651, de 21 de dezembro de 1978. e 1.7515", dtdl de 
dezembro de 1979, e dá outras providências. 

OFICIO 

Do Primeiro-.!iecretário da Câmara dos Deputados 

-da Confeder<:!_t,:ào Nacional das Ivd_ústrias- RJ, ao 
Projetas: PLS 03/83, 73/83, 97 (83 e PLC 04/83, 05/83, 
26j83, 59/83. 71/83, 97/83, !05/8l.e !09/83;_ 
-- du Federú'ção Nacional de Hotéis, Restaurantes, 
Eares e. Similares- RJ, ao PL 881/83; 

-da .Associação Cat:.trinense de Medicina - SC, ao 
PLS 188/82; 

- d~ Associação dos Advogados- S_P, ao Projetç_ flL 
4.177/Si; -

-da Federação do Comércio - ___ SP, __ ao_s_ Projetas: 
PLS nos 247/80, 150/82 e PLC n's_32, 131, 140/82, 
15/83, 18/83, 19(83, 46/83, 54/83 e 68/8); 

-da Federação das Indústrias --SP, ao PLC 145/82; 
-da Ordem dos Advogados do Brasil Secção São 

Paulo, ao PL 503/83. -

Manifestações Contrárias ao PLC 32/82 (Técnico de 
Administração): 

-da Associação Profissional dos Fonoaudiólogos
BA: 

-de Regina Célia Nl!nes dos Santos - MG; 
_-da _;\~soçiação Paranaen_se dos Farmacêuticos -

N9 1.043/83, de 9 do corrente, encanlinhando-autó
grafo do Projeto de Lei da Câmara nY 123,-de 1978-(n"' 
1.230/75, na Casa de origem), que altera a redução- do§ 
29 do art. 72 da Lei n"' 5.108, de 21 de setembro de 1966 
- CódigO Nacíonal de Trânsito. (Projeto que se trã.nS~ -
formou na Lei n"' 7.138, de 7 -de noveffibro de 1983.) 

_PR; 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
Lista nQ 3, de 1983 

Em 9 de no,•cmbro de 1983 

Manifestações Contrârias -à Projetos~ 
-da Associação coroerdal de -Minas Gerais aos PLC 

31 e 43/83; 
-da Assembléia LegislatiVa de Salvador- BA, ao 

PLC I 05/82; -
-da Associação aos ArquitetOS Brasfieiros- RJ, aO 

PL 5.356/81; 
-da Confederação Nacional do Comércio- RJ~ .aOS 

Projeto~ PLC 61/8I, 140/82, 02/83, 17/83, 33/83, 
54/83, 59/83 e 74/83: 

-do Sindicato dos Farmu_cêutícos - PR; 
-de Eurydice Brandão Mororo - PB; 
-de Luiz F. da Silva - RJ; 
.,... da Confederação Nacional do Comércio - RJ; 
-de Marta Oliveira - RS; 
-de Tânia Maria Lopes de Almeida Guimarães -

RS: 
......... de Olga Tratakoswl - RS; 

......_..de Eldy Marize Pereira - SC; 
..,.,.. da Ordem dos Advog'ados do Brasil - S~. 

Manifestações Cont-:árias ao PLC 74/83 (Estabilidade 
Do -Emprego); _ _ 

- da Associação Corilercial e Industrial do_ Amapá; 
- da Associação Comercial do Amazonas; 
--:- da Associação Comercial do Paraná; 

--da Associação Cç.mercial de Campina Grande -
PB; -- -
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- d-a Associação Comeróaf do Pará: 
-da Associaçi:ío Comcn:ia! de Pernambuco. 

Manifestações Contrárias ao PL 1.399/83 (Alteração 
do Curriculo do Curso de Agronomia): 

-do Deputado Irineu Cola to- DF; 
-da Prefeitura Municipu! de Ituporanga - SC; 
-da Prefeitura Municip«l de Mafra - SC; 

Manifestações contrárias ao Decreto-lei n~' 2.012/82: 

- da Ordem dos Advogud~s do Brasil - Secção de 
Goiás; -

-da Câmara Municipul de Suzano- SP. 

Manifestações contrárias ao Decreto-lei nQ 2.045: 

-do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da 
Construção Civil - BA; 

-da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Estabelecimento de Educu<;<io e Cultura - DF; 

-da Confederação de Trabalhadores - DF; 
-da Assembléia Legisfativa de Goiás; 
- do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancúrios de Dourado - MS; 
-da Câmara rvtunicipal de Uberaba- MG; 
-da Assembléia Legislativa do Puranú; 
-da C:.imara Municipal de Foz do Jguaçu - PR; 
- du Cflmara Municipal do Rio de Janeiro: 
-do Instituto dos Advogados Brasileiros; 
-do Clube de Engenharia- RJ; 
-da Ordem dos Advogados do Brasil - RJ; 
-do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetácu-

los de Diversões - RJ; 
- du Ci'irriara [\:!unicipal de Volta Redonda- RJ; 
-da Câmara Municipal de Carazinho - RS; 

.. ~da Câmara Municipal de Vereadores- RS; 
-·da Confeder:.tçào Nacional dos Trabalhadores na 

Indústria - RS; 
-da Câmara J\:lunicipal de ltapissuna- PE; 
-da Federação dos Empregados no Comércio- SP; 
- do Sil}dicU.to de Empregados-no Comércio - SP; 
-~-da Câ-mara Municipal de Espírito Santo do Pinhal 

-SP; 
-da Câmara de Jacareí - SP; 
-da Câmara Municipal de Marília- SP; 
-da Câmara Municipal de Santa Izabcl - SP; 
-da Câmara -Municipal de São Caetano do Sul -

SP; 
-da Câmara Municipal de Taboão- SP. 

Manirestações nn:oráveis ao PLC N9 57/83 (Regula
menta~ a P~~ssào de ~cono~j~ta Doméstico): 

-da Sociedade Mineira de Economia Doméstica -
SMED- MG; 

- d:;t Associação Brasileira de Economia Doméstica 
- Fortaleza - CE; 

- d::1 Universidade Federal do Ceará; 
-do Curso de Economia Doméstica da Universidade 

Federal do Ceará - CE; 
-de Heloisa Ferreira - Santa Tereza - ES; 
-de Sônia de Freitas Araújo - Vitória- ES; 
-de Regina Coeli Cerqueira- Alfenas - MG; 

_ - de--Sônia Coelho óe Alvareng<l - MG; 
~de Milca Percíra Bento - lpatinga - MG; 
-de Eliana Romeiro - Viçosa - MG; 
-de Neu.?:a Mar:ia_Silva - Viçosa - MG; 
-de Elza Ma_ria Vidigal Guimar_ães - Viçosa -

MG; 
-de Herina Marques- Viçosa - MG; 
-de l,_uiza_Corrnarie Madalena- Viçosa- MG; 

~ -de Myriam de Oliveira Fernandes - Viçosa -
MG; 
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-de C armem de Conto ~ Francisco Beltrão - PR; 
-de Gervásio W. R:ramer - Francísco Beltrão -

PR; 
-de Silvia Ana Kramer- FranciscO Beltrãó - PR; 
-do Deputado Joaquim Guerr-a -Recife - P~ 

-de Edilene - Recife - _PE; 
-de Horácio Ferraz -_Recife - PE; 
-do Dr. José Ivanildo Cavalcanti de Morais- Reci-

fe- PE; 
-de Angela Ribeiro-:- Rio de Janeiro - RJ; 
-de Dayse Pereira Curdoso Souza- Rio de Janeiro 

-RJ; 
-de Maria Costa - Rio de Janeiro - RJ; 
-de Elecy Rodrigues de Freitas_--:- Camaquã - RS; 
-da Dircção c Professores do Curso de Economia 

Doméstica - Passo Fundo - RS; 
-de Graça Osório Leony Alf1no e Tereza Oliveim __ """":' 

Pelotas - RS: 
-de Tânia Garcia e Heliane Garcia- Pelota.s :;-RS_; 
-do Dr. Roberto .6rauner Pçntado- PelQ_tas- RS; 
-de Elide Minioni - Pelotas- RS; 
-do Vereador Elbio Abreu - Pelotas- RS; 
-de Maria Elizabeth lrigon Gernini -...:. UFPEL -

Pelotas - RS; 
-de Carmen Rita Figueiredo Cabett- Guaratingue~ 

tá- SP; 
-de Jucynara U. G. Santos- Gua.ratíoguetá :.-::- SP;-
- de Olga Sá Fatea Lorena - Lorena - SP; 
-do Ur. Joaquim José de C amargo Engler- Piraci~ 

caba- SP; 
-de Edna Leme Godoy dos Santos - Piracicaba

SP; 
-de Alaide Rodrigues de Araújo - Santq André -

SP; 
-das Faculdades Integradas Tersa D'Ã:vila- ~anta 

André- SP. 

Favorável ao PL 532/83 (dispõe sobre a reserva de mer-
cado para o Setor Nacional de Reparação de Veículos): 

-da Cãmara Municipal de Mauá - SP; 
-da Câmara Municipal de Taubaté - SP; 
-da Câmara Municipal de Santa Isabel- SP; 
-da Câmara Municipal de Estância de Socorro - _ 

SP; 
-da Câmara Municipal de Penapólis- SP; 
-da Câmara Municipal de Poá- SP; 
-da Câmara Municipal de Yargem Gfand.e do Sul-

SP. 

Favorável ao PL 143/80 (Subsídios dos Vereadores): 

-do deputado João her!.":ulino- DF; 
-da Cãmara Municipal de Cachoeirinha - PE; 
-da Cãinara Municipal de Orobó - PE; 
-da Câmaia Munidpal de Vereadores Pedra- PE~ 

-da Câmara Municipal de Solidão- PE; 
-da Câmara Municipal de Vereadores de _Quipapã 

-PE. 

Manifestações ravorâveis ao PLS n'i' 188/82 
(Farmacêuticos~Bioquímicos): 

-do Conselho Regional de Farmácia - DF; 
-da Sociedade_ Brasileira de Análises ClínicM- PR;-
- da Sociedade Brasi[eira de Análises Clínicas__: SC; 
- da U niversidade _ _F ederal_ d~ Santa Catarina -:- SC; 
-da Fundação RegionaJ do Ensi~o Supe~or de Ar~-

ras- SP.;. -" ___ __ 
-do Conselho Federal de Farmácia- SP. 

Manifestações favoráveis a projetos: 

-da Câmara Mu_nicipal de Salvador- BA, aos PL 
689(79 e 549(83; 

-da Assembléia Legislativa de Goiãs- GO, ao PRS 
85/82 e ao PL 01/83; 

-da Câmara- Municipal de Juiz de Fora- MG, ao 
PLS 189/83; 
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-da União dos Vereadores do Pará- PA, ao R_QS 
188(83; 

-da Câmara Municipal de Londrina- PR, ao PLS 
173(81; 

- d,a Assembléia Legislativa do Paraná - PR, ao 
PLC 05(83, 

-da Associação Brasileira de Técnicos _da Adminis~ 
tração_de ParanavaL- P&, ao PLC 32/à2; 

-do Conselho regional de ProfissionaiS de Nível Su
perior do Estado do Paraná- PR,_ aos_ PL 619/79 e 

" .. 1.399/83; 
- da Ordem- dos Advogados do Brasil- PR, ao PLC 

17 /83; 
-da Associação dos EngenheiroS Agrônomos- PE, 

aos PL 619/79 e 1.399 /83; 
~-dos Vigi~ PortuÚios- PE, ao Pl$ 304/81; 
-da Associação Comercial- RJ, ao PLC 88/82; 
-da_ COnfederação Nacional do Comércio-- RJ, a_os 

PLS 13/SO. 114(83, PLC 67/81 e 02(82; 
-do Sr. Nelson M<.1tta- lU, ao PLS 189/83; 
-do Sr. Waldemar Albien _- B.J, :.10 Pl N 04/83; 
-da Federa_ção ~acjonal·das Indústrias no Comércio" 

Arm~n-adOr - RJ~ ao becreto:lei n9 2.045/83; 
-da Câmafa Municipal de Natal - RN, ao PLC 

1l5(83; ~ 

-da Câmara de IndúStria e Comêrcio de Caxia_s do 
Sul- RS, ao PLC 33/81; 

-da CâmUra de Vereadores de Esteio- RS, ao PLS 
93(82; 

-da Câmara Municipal de Po"rto Alegre- RS, ao 
PL 5.569/81; 
- -do Diretófíõ Estadual do PDS - RS, ao PLC 
59/82; 

__ -_-da Câmara Municipal de Cuba tão- SP, ao RQS 
18~[83; 
-~_da -Câmar-a MuniCipal ~e Iti:lti~a - S-P, à"o PL 

1.376(83; 
-da Aca_demia Nacional de Oi(eito Qo Trabalho

SP, ao PLC 01(83; 
-da AssociaÇão dos advogados- SP, ao PLS 48/79 

e PLC 17/83; 
-da Associação Brasileira cte Agências de-Viagens-

SP ao PLC 54(83; . ~ ~ ~ 

-da Associação das Empresas de Loteamento- SP, 
ao PL 775(83; 

-da Associação Paulista de Magistrados - SP, ao 
Decreto-lei n'i' 2.019/83; 
~da Federação do_s Trabalhad(Jres nas Indústrias Ur

banas - SP, ao PLC 106j82; 
-da Ordem dos Advogados do Brasil- SP, ao PLS 

123(77; 
-da Assembléia Legislativa de São Paulo- SP, ao_ 

PLS 24(80; 
-da Câmara Municipal de Piquete -,SP, ao PLC 

07 (83; 
-da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse 

- SP, ao PL 775(83; 
-da Câmara Municipal de Santos - SP, ao PLC 

05(83; 
-da Câmara Municipal de São Josê do Rio Preto

SP. ao RQS 188/83; 
-da Câmara Municipal de Tupã - SJ?; ao- PL 

401/83; 
-da Câmara Municipal de Ubatuba - SP, ao PL 

878(83; 
-da Prefeitura do Município de São paulo- SP, aO 

PL 775/fSJ; . -
-da Assembléia Legislatiy.a de _S;io Paul9- SP, ao 

PLC 72/83. 

Diversos: 

-~---da Câmara Municipal de v"efeadõres de Tuperat2-
ma - P-E,- favorável ao Projeto que beneficia todas as 
Câmaras Municipais; 

Novembro de 1983 

-:--do Cqnse_lho Federal de Odontologia- RJ, solici
lando ~..:ópia do anteprojeto qüe deu origem à Lei n{> 
6.838/80; 

-da Associação dos Anligos do Bairro de Anchieta_ 
- RS, favo{ável ao Projeto de Código do Processo de 
Trabalho; 

-do Conselho Regional de Medicina- PI, solicitan~ 
-do autonomia dos ÓrgãOs de fiscalizt~ção de Profissio-
. nais Hberaís; · 

- da Assembléia Legislativa de São Paulo- SP, soli
citando mOdif;cações na Lei Complementar n9 25, de 
02-07-1975; 

-da Assembléia Legislativa de São Paulo- SP, soli~ 
citandO legalizúÇãO- da UNE~ 

-da Associaçi:'io dos Advogados- SP, enviando ma
têria para unificação da Polícia Milit<J.r e CiYil. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)--:: O Expedien~ 
-te lido vai à publi<:ação. 
-Sobre a mesa, projeto de lei cuja leitura será feíta pelo Sr.-
J'i'-Secretário. 

ÊJidp o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 286, DE 1983 

Assegura preferência de subvenção oficial às enti· 
dades que especifica. 

O _Congres~o_ Nacional_ decreta: 

-Art. ·19 As_ entidades filantrópicas sem fins lucrati
vos que -permaõentemente abrigam e assistem a mais de 
_5Ô (cinqüei-Ha) críUnças e idosos terão preferência em to
dos os- programas de- subvenção assistencial a cargo do 
pOdt!r públicO fiderUJ. 

A!1.. 29 O POder ExCcutivo iegUiamentUrá eSta lei 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 39 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei é apresentado à consideração 
da Casa por sugestão e reivindicação da Associação 
~·Lar Bethel", uma e_x,emplar instituição fil~ntrópica, que 
cuida de crianças entre um a seis anos, dando~lhes inteira 
assistêõcia e abrigo, riws que, a exemplo de outras enti~ 
dades semelhantes não conseguem fugir às dificuldades 
financeiras. 

De outra parte, num país como o nosso, em que o me
nor ab~ndonado constitui preocupação sêria, creinos 
que-a presente proposta ê, antes de tudo, uma necessida~ 
de. 

De fato, dispondo o Governo de vultosos recursos 
para aplicar em firialidades assistenciãis e fazendo-o di
retamente.oti entidades que se incluem de, derltre outras 
coisas~ repassar tciis iecursos para institUições priv-adas 
de fins filantrópicos, justo será que aquelas dedicadas 
permanentemente_ a abrigar e a assistir crianças sejain 
melhor contempladas. 

Sala de Sess._ões, 10 de novembro de 1983. -Nelson 
Carneiro. 

- (Às Comis.~ões de Co_izsWuição e Justiça e de Edu~ 
cacào e Cultura. J 

O SR PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O projeto de 
lei que vem de ser lido será publicado e remetido às _co
missões competel)tes. 

~obr1._:~ inesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
.~cretârio. -
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1:. lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 832, DE 1983 

Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente 
Poucos, muito poucos, hão de ~er certam_ ente_ os brasi

leiros que hoje Cm dia n(IO saibãm quem é e O QUe signifi
ca, neste País. um homem chamado Adolpho Bloch. 

O menino que, hú pouco mais de 60-anos chegou ao 
Brasil. com pouco menos de 15 anos de idade, nascido 
em Jitomir, criado em Kiev, e aqui trazido pelos ve~da
vais políticos e sociais que varreram a sua terra de ori
gem nos primeiros unos do século - é, atualmente, um 
dos mais eminenteS cidadãos de que se pode orgulhar o 
nosso País. O jovem imigrante_quc "a-portou no Rio de Ja
neiro no ano em que o Brasil comemorava o centenário 
de sua independênCia- em companhia de seus dois ir-
mãos, Boris e Arnaldo, trazidos, os três., por seu pai, Jo
seph Bloch. um dos mais renomados gráficos de todas as 
Rússias- cedo conhecera na v-ida o ê:<ito e a adversida
de. Sua família possuím uma das melhores oficinas gráfi
cas do país, onde ité mesmo se imprimira o dinheiro do 
regime de KerenskL Despojad~t. a família Bloch, de suas 
propriedades, incorpo-radas ao patrimônio do Estado 
pela revolução comunista de 1917, o pequeno Adolpho, 
com apenas 9 anos de idade, teve que começar a sua dura 
vida de trabalho, imprimindo, ele próprio, na gráfiCa 
mesma de seu pai, então desapropriada. Hbreios de ópe
ras que ele próprio depois vendia nll ópera de Kiev. 

Logo, porém, os Bloch buscariam os caminhos do 
exílio, que, depois de Jevá-loS-êin longa travesSia POr di: 
versos pafses, acabariam por trazê-los ao Brasil, em 
1922. Apenas um ano depois, já o velho artista gráfico, 
Joseph, com as últimas economias que lhC festaram, i~s
talava, com seus três jovens filhOs, sua primeira oficina, 
constituída por duas únicas múquii-Jas. co·m- a extraordi~ 
nária competência- que Joseph cêdO- So-ube transmitir a_ 
seus filhos - logo a gráfica dos Bloch cresceria, prospe
raria. aprimorando-se sempre, e se converteria numa ins
tituição modelar da melhor indústria gráfica hfasileira. 
Enquanto isso, ao longo dos anos, Joseph Bloch, sua es
posa amantíssima, Ginda Bloch, e seus filhos Boris e Ar
naldo se foram despedindo da vida a deixandO a 
Adolpho- que costuma dizer-se um .. 'excedente da vida 
graças à ciência" - a enorme responsabilidade de man
ter e engrandecer a ilustre tradição, na arte e na indústria 
gráfica, que os Bloch haviam criado no-Velho Mundo e 
transplantado, multiplicada, nas terraS gerlCrosas de sua 
nova, definitiva pátria, no Novo Mundo. 

E, na verdade, o brasileiro Adolpho Bloch acabou por 
transformar essa magnífica hefança cultural no que hoje 
representa um verdadeiro monumento da capacidade 
artística e industrial do nosso País: o maior e mais mo
derno parque gráfico da América Latina, com cem mil 
metros quadrados de área e capacidade de imprimir, em 
nível de perfeição, um milhão _de exemplares diários de 
suas publicações. E, mais do que isso, e pouco te_mpo,_o 
gráfico Adolpho Bloch se faria também o editor 
Adolpho Bloch, lançando, em 1952, a revista Manchete, 
no mais alto padrão mundial em seu género, e, a seguir, 
sucessivamente, revistas outras, das mais v~uiadas 

feições, as quais ultrapassam, hoje, a cifra de três deze
nas de publicações periódicas de ampla circulação nacio
nal. E. afinal, num coroamento esplêndido de seu im
pério de comunicação social, Adolph.o Bloch, há cinco 
meses, pôs nos receptores de televisão do País, a imagem 
da Rede Manchete de Televisão, que - pela altíssima 
qualidade tecnológica de seu equipamento e o primoroso 
conteúdo de sua programacão- bem merece o cognome 
que lhe foi, desde logo, aplicado: "a televisão do ano 
2000". 

Ora, Senhor Presidente- no encerrar-se desté ano le
gislativo de 1983, ano 75 da vida -de Adolpho Bloch, ano 
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60 de Adolpho Bloch no Brasil, ano 31 de Manchete, ano 
um da Rede Manchete de Televisão, ano múltiplo das 
múltiplas obras cultuntis de Adolpho Bloch, multiplica
das cm escolas, museus, teatros, edições de ciência, _de 
arte e litemtura- nada mais justo do que lhe tributemos 
Cllestemunho da homenagem que o nosso Pllis, que o seu 
P<tís está a dever-lhe. Por isto é que aqui estou a requerer 
a Vossa Excelénd:.i. que- consultado o Ple.riário, na for
ma regimental, o qual, estou seguro, há de, por unanimi
dade decerto, apoiltr este requerimento - convo9-ue 
uma Sessão Especial do Senado du República para· que 
esta Casa da Federação Brasíleira possa prestar a home
nagem do Brasil a esse ilustre brasileiro a quem tanto de
vem a. cultura, a inteligência e o desenvolvimento nacio-

-Sala das Sessões, 10 de novembro de 1983.- Odacir 
Soares - Guilherme Palmeira - Carlos Alberto - José 
Sarney - José Lins- João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- De acordo 
com o art. 279, § ]9, do Regimento Interno, o requeri
mento lido será objeto de deliberação após ·a Ordi!m do_ 
Dia. 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG.Pronon
.cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Quando vejo, mais uma vez. a pdS-tiO cfu oficidis -da ~e
serva, particularmente, do Exército Brasileiro, lembro
me de que apresentei um projeto de lei que diz o seguin
te: 

Dispõe sobre a oào-aplicação dos Regulamentos 
disciplinares das Forças Armadas aos casos que espe
cifica. 

O Congrcs~o Nacional decreta: .. 
Art. 1" À~s militares postos na reserva ou re

fõrmados não se np!ic;Jm os Regulamentos discipli
nares das Forças Armadas. 

-E justifico, Sr. Presidente, que a legislação no Brasil 
precisa ser alterada, particularmente, o Regulamento 
disciplinar das Forças Armadas e digo na minha justifi
cativa, desse ·projeto, o seguinte: 

"Com o presente projeto, objetivamos eliminar 
práUcas existenteS em nOSsas ForéãS Armadas, que 
vêm causando distorções e, até. incentivand_o abu
Sãs, no re.<;peitante à execução de certas no r~ as dis
ciplinãres. ne fato, quando o servidor. seja ele civil 
ou militar, passa para o regime de inatividade.~m
bora alguns laços subjetivos de vinculação com o 
Estado se mantenham inalterados, as prerrogativas 
da cíd<ldania não podem sofrer restrições, sob pens 
de converter-se o apose_ntado ou reformado em ele
m·chto--i-inlrgítlalizãdO na con]!,lntura d-a participação 
social". 

Este é um ponto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
destaco em que as prerrogativas do cidadão não podem 
sofrer as restrições que, no momento, elementos das 
forças Armadas têm sofrido. 

-'-·N.este ponto, o militar, talvez por cediço co_stu-
~ ~e, jã sem razão nos dias atuais, mantêm-se vincu

lado a sistema disciplinar que invade e violenta as 
suas prerrogativas de cidadania, sobretudo os que 
incidem no campo da manifestação política. E co-
mum vermos, ainda hoje, a aplicação de sanções 
disciplinares a proeminente figuras de miliares, já 
afastados do serviço ativo, pelo simples fato de 
como cid~dãos brasileiros, manifestarem-se sobre 

--Problemas políticos, econômicos e sociais, encara
das essas participações como -críticas ao poder do
minante. 
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Em verdade, essa ultrapassada praxe disciplinar 
só serve para enfatizar, ainda mais. como conotação 
política, nem sempre existente, intervenções ditadas 
unicamente pela inclinação patriótica, muito co
mum nos valores integrantes das nossas Forças Ar
madas. Não vemos_, p-ois. nenhuma razão para que 
se continue a aplicar sanções disciplinares a milita
res postos na reserva ou reformados, ainda porque, 
além de co.ndcrtôvel, qualquer cerceamento da livre 
e respons[tvel manifestação, pouquíssimo efeito 
exerc-cm_esses pronunciamentos especificamente nos 
meios militares, apemts pelo simples fato de provi
rem de ex~in~egrantes das Forças Armadas. 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, 
nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador ftamar Franco, 
eu gostaria de dar a minha solidariedade ao projeta_ de V. 
Ex• e ao seu discurso. porque entendo também que o mi
litar, depois que passi para a reserva, ele é um cídadão e 
depois passa a partícipar, inclusive, de atividades públi
cas _e privadas. t: até uma certa discriminação. Diz ;a nos
sa Collslituição que todos nós somos responsàveis pe
rante à segurança nacional, quer dizer, não só os milita
reS da atíva.que passam pura a reserva, mas nós outros 
também, que somos reserva das Forças Armadas, por
quê prcstumoS serviço niílitar. Acho que, realmente, isto 
é resultado de um artigo ainda dos tempos do Brasil da 
primeira Rcpúhlica, em que as Forças Armadas tinham 
uma funçUo até eminentemente polític<J e, por isso mes
mo, eles controlav<-Jm essas manifestações para não tu
multuar o processo político nacional. Mas hoje, um Bra
sil grande que nós vivemos, não tem mais razão de ser 
realmente esta restrição aos militares que vão para a re
serva. V. Exb 9 tem a minha solidariedade. 

O SR. JTAMAR FRANCO - Senador Passos Pórto, 
ê com muita alegri~ ,que recebo a manifestação de solida
riedade de v. EX~~a quem tributo ser um homem de mui
ta independência, de espfrito público acendrado, e de 
amor a este País. 

V. Ex• tem inteira razão,-concordando com o projeto 
que eStamos apresentando, e hoje comentando. no Sena
do da República. Qual o motivo que leva exatamente
e veja, Senador Passos Pôrto, eu não me refiro à recente 
prisiío do General Moraes Rêgo ... 

O Sr. Passos Pôrto - Inclusive ele que, hoje, está 
exercendo uma atiVidude privada, 

O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamcnte, inclusive 
ele. Mas veja, Senador Passos Pôrto, militares às vezes 
com lO, 15 anos afastados da caserna, que serviram pa
trioticamente a este Pais, ficam afastados das suas prer
rogativas de cidadão, ficam discriminados de opinarem 
no seu aspecto ec.onômico. no seu aspecto social e na or
dem política do Pais. E por quê? Por que um dia foram 
militares? Por que um dia foram coronéis, generais-, capi
tães, ou sargentos? Evidentemente, diz V. Ex~: nós c~ta
mos num Brasil diferente, ou pretendemos estar num 
Brasil diferente. Queremos ampliar exatamente a partici
pação de todos os segmentos sociais. E não podemos 
afastar os segmentos sociais daqueles que integraram um 
dia, patrioticamente, as Forças Armadas. 

O-Sr. Passos Pôrto - P_ois é, porque o Brasil da Pri
meira Repúboica- sabe V. Ex• que a República foi pro
clamada pelas Forças Armadas, elas tiveram uma in
fluência decisiva na consolidação do sistema presidencia
lista no Brasil. E o Exército, ao longo do tempo, quer di
zer as Forças Armada_s ~e uma maneirq_geral, participa
ram ativamente da vida política. Então, eles procuravam 
os que estavam na ativa e na direção para preservar a 
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fOrÇa. Mas hoje, com um novo BrasU, um Brasil, um 
Brasil de 120 milhões de habitantes, com muitos milita
res que saem e são requisitados pelas atividade.s públicas 
e privadas no País, restringi-los, eu acho que é uma dis
crimihaç5o. V. Ex~ tem razão quando diz que isto, de 
uma certa forma, fere a cidadqnja. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Extamente, Senador 
Passos Pôrto. E veja que o próprio regulamento, hoje, 
das Forças Armadas- V. Ex• lembra muito b~;:m o as
pecto _da Primeira República - contém uma limitação 
que não havia no passado, não só na permanência de de
terminados postos e, _sobretudo, em função da própria 
idade. Quando V. Ex~ diz da participação da reserva das 
Forças Armadas, essa reserva se faz cada fez mais pre
sente, hoje, nas empresas estalafs brasileiras, ou nas 
grandes empresas nacionais.~ a razão pela qual recebo, 
com muitu alegria, u manifestação de solidariedade d~ V. 
Ex• a e_s_te projeto. 

Contínuo, Sr. Prt!sidentc ç Srs. Senadores: 
"Na atualidade ... "- E aqui o Senador Passos Pôrto 

parece que já advinhav<J, ou já pode riU imaginar a mani
festação do meu pensamento. 

Na atua!idude- repito -o militar acompanha, 
como qualquer cidadão prestante, o_dcsenvolvimen
to da conjunturri nacional --:-_ e;videntemene, terá, 
deveria e precisa acompanhar - seja através do 
acesso que tem às fontes de pesquisas nos próprios 
setores militares, senão,- também, por intermédio 
d'os meios de cOrTIU_niCaçÕo em geral, formando as 
suas convicções da síntese desses acontecimentos.." 

E aqui. Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que eu tomo 
a liberdade de (;:hamar a atençi.io do Senado da Repúbli
ca. Nós não vamos conseguir limitar a mente de nin
guém, e muito menos daqueles militares que hoje exer
cem cargos civis, ou que se afastaram das FQrças_Arma
das, em função da sua permanência nâO_se;r maís permiti
da em função dos regulamentos militares. 

E aqui vai o nosso conceito: não seria, portanü}, a sim: 
pies opiriião pessoal de um mtlitar reformado, ainda que 
desfrutasse do m:.}_ior prestígio no. âmbito ·das FOfçUS Ar
madas, Senador Passos Pôrto, que viria alterar as arrai
gadas convicções, atingindo a unidade de setores milita
res e amea<.,-ando a segurança nacional. 

Se nós fôssemos imaginar <fuc a simples observação, 
ou o simples pensumento, ou um<:~ determin<:~da manifes
tação deste ou daquele militur pudesse modif1car as con
vicções das Forças Armadas no Brasil, nós, evidente
mente, iríamos para o ettos. 

O St. Gastão Müller - Permite V. Ex~ t,JIJI <:~parte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O Sr. Gastão Müller- Queria dar um esclarecimenlo_, 
não como defensor, m<:~s queria_Ulzer um esclarecimento 
a V. Ex~: sabe que eu_ tenho uma __ certa formação militar, 
fui jovem c<:~dcte du Escola Militar das Agulhas Negras, 
enfim, tenho uma formação militar. O que estâ havendo 
é uma dúvida e precisamos esclarecer este porito, cm ter
mos do pensamento das Forças Armadas: oficial da re
serva é uma coisa, oficial reformado é outra._ Oficial da 
reserva subtende-se que está na reserva, pode ser cõnvo
cado. Então. ele não perde naturalmente o víncu_lo com 
as Forças Armadas, ele continua subordinado aos n':gu
lamentos militares. Por isso a_gtdeia iplicada ao Gerierãl 
Moraes Rêgo, por isso a cadeia aplicada ao General Et
chegoyen, porque são oficiaiS- da reserva e podem, a 
qualquer momento, ser convocados novamente para a 
ati v a. Agora. os reforinados sim, porque para estes a lei 
militar estabelece que o reformado é aquele que nem em 
caso de guerra, nem em hipótese alguma poderá ser con
vocado para o serviço aüvo, devido a sua idade avança-
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da. Tanto que de vez em quando sai no Diário Oficial da 
União: "O Coronel R/I, -o General Rjl, Ctc.,-sãó.iefor
mndos". Quer dizer, completamente desvinculados das 
Forças Armadas, o que, em termos civis, como diz aqu( 
o Senador Mário Mula, seriam os aposentados. De 
modo que o C<Jso dos Generais Moraes Rêgo e Léo_ Et
chegoyen, com todos os problemas que houve na área 
militar, foi em função de serem eles ainda vinculados às 
Forças Armadas como oficiais da reserva e, como tais, 
repito, sujeitos ao regulamento, à disciplina, ao RDE, 
como se fossem da atíva. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Gastão 
Mülicr, vejo que falo com um ex-cadete das Forças Ar
madas, c não sei se neste momento aplaudo o Senador da 
República ou se lamento não termos o General Gastão 
Müller. 

De qualquer forma, o -iTieu projeto visa os -militares na 
reserva ou reformados. Eu vou à abrangência._ Mesm(J o 
militUr colocado na reserva-.J:Jinguém qUer que ele pefca 
os vínculos com as Forç<Js Armadas, em absoluto. Aliás, 
uma coisa que se observa, e que normalmente no meio 
civil nós não encontmmos, é aquele respeito, aquela ami
zade entre todos aqueles que pertenceram às Forças Ar
madas. quando vão a determinadas solenidades milita
res. o carinho com que são tratados. 

Rel.!ordo-me, Senador Gastão __ Mülle_r, que quando 
cheguei ao S~n:;~do Federal-:- por isso fiz um projeto de 
resoltiçào do Senado - e vi ex-SeÕadores da República 
que n::io podiam penetrar no nosso plenário, que ficavam 
ali, às~-Vezes, nem· podendo a-Ciui. chegar e_ ver voltar 
aquele con-Vfvio -e aquele respeito. 

O Sr. Gastão Müller- Foi uma grande idéia de V. 
Ex~ e merece os_ aplausos de to_d_os nós, porque futura
mente nós seremos ex-Senadores. 

O SR. ITAI\1AR FRANC_O- E~_tão, esse respeito e 
esse carinho nós encontramos muito nas Forças Arma
das. -

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois ni.ió, ouço V. Ex~ 

O Sr. Passos Pôrto- Queria, através_ de V. Ex', dizer 
alguma palavra <.lO Senador Gastão Müller. Reserva não 
são só eles não, reserva sçomos todos nós, das Forças Ar
madas. Eles é que são R/1, nós somQ;-R/2. Aqui. por 
exeinplo, há muitos ofid<1is formados pelos CPORs, o 
nobre Senador Itamar Franco, também é da reser_va das 
Forças Armadas. Mas a distinção que V. Ex~ quer dissi
par~ que quando sai da ativa, indo para reserva ou para 
a reforma, não importa, ele não dirige mais nunhum de
pmtamento, nunhum órgão das Forças Armadas. Então, 
por-que ele n::io pode opinar sobre os fatos políticos do 
País, se nós outros podemos, e se a Constituição diz que 
cada um de nós é responsável perante a Segurança Na
cional? Então, a mesma responSabilidade que o·Genefal 
Moraes Rêgo tem para com o Brasil eu também tenho, 
V. Ex~ tem. todos os brasileiros têm. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Passos Pôrto, 
V. Ex~ tem inteira razão. O Senador Gastão Müller 
lembrou o aspecto do R/I e do R/2. Eu, particularmen
te, sou ofi~..:ial da reserva, da Arma de Artilha~ ia e o Se

_nador Milton Cabral é engenheiro da reserva da Arma 
9-e Engenharia. Mas o i~poriarlte é que não é possível 
querer r:nilitar. fazer essa liniitação, porque nós vamos 
ter sempre crises s-ucessivas- preso o general fulano de 
t<Jl, preso o Coronel fulano de tal. Por que manter real
mente o País nessa expectativa da prisão _deste ou d<>que
le general que realmente cumpriu, quando militar os seus 
deveres. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos su· 
gerindo. com o presente projeto, a revogação das normas 
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que prescrevem-a aplicação disciplinar aos militares pos
tos na reserva _ou reformados. 

O proj~to diZ exaÍamente .o seguiniC: 

uoispõe sobre a não aplicação dos Regulamentos 
disciplinares das Forças Armadas aos casos que espe
cifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.. I~ Aos militares postos na reserva ou re

formados não se aplic<lm os Regulamentos discipli
nares das Forças Armadus"_ 

Aqui dirigimos um apelo ao nobre Líder do Governo 
nesta Cas<J, para que pos-samos apressar a tramitaç1lo 
desse projeto de lei, para o grande de:hatc, para corrigir 
as suas lacunas, mas permitir exatamente que o militar 
brasileiro, coloc<tdo n<.l re_scrva ou reformado, tenha uma 
liberdade de açtio através do seu pensamento. 

O Sr. Octá,·io Cardoso - Permite V. Ex~ um aparte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazcf,~ 
ouço o nobre Líder. 

O Sr. Octávio Cardoso- Nobre Senador Itamar, con
fes..'\o que conheço muito pouco o Regulamento Discipli
nar do Exército, o que certamente é uma culpa. mas, em 
compemmção, sigo muito pouco o Almanaque do Exér
cito, o que considero uma virtude. Assim, não tenho 
um<J opinião perfeit<Jmente formada sobre as razões de 
um oficial da reserva ficar cingido <.10 Regulamento. mas 
tenho para mim que representa uma capitis diminutio, 
sem u111a maior razão, porque todos aqueles impedimen
tos que tem o oficial da ativa, como, por exemplo, citun
do um deles, prath::<.1r a tos de comercio, cessam. Todas <JS 
restrições ce.<;sam. menos essa. Conheço casos, e quanto~ 
de nós lambém conhecem, casos de oficiais que, preten
dendo candidatar-se em futura eleição, fazem da prisão 
um bom motivo de promoç5o da sua atividade pessoal. 
Fazem pronunciamentos, são presos; saem, fazem outro 
pronunciamento e de novo são presos. Acabam fa.tendo 
carreira política- conheço mais de um casQ- acabam 
fazendo currículo com uma série de prisões que são _ _me
ramente promocionais. Não vejo uma maior razão ni.'\so, 
e me parece que V. Ex' pelo menos enfoca uma matér_ia 
que merece o nosso debate, o nosso exame. Talvez ve
nhamos a debatê-la mais profundamente. Não hipote~.:t) 
a V. Ex~, uinda, o meu votg, mas, por enquanto, <1 minha 
simpatía pelU tese que realmente deve ser discutida por 
nós. Muito obrigado! 

O SR. ITAMAR FRAN-CO- A simpatia de V-. Ex._fj~ 

é bem recebida. Evidentemente, nesta aprescntuçào ligei
ra, seria demais exigir de V. Ex~ o apoio ao projeto. Es
tou convencido que. pela sua inteligência, pela suu çapa
cidade de análise, V. Ex~ há de sentir_ que essa ainda é_ 
urriU forma arcáica de manter um militar preso aos seus 
regulamentos. Ninguém quer, como eu djsse, que eiC se 
desvincule dos seus c.:tmaradas, do patriotismo que eles 
IC1 tiveram no exercício da sua missão. uma missi.io que a 
ConstituiÇão reconhece como _da ma i~; ulta rclcvúncia. 

O que não pÚd.êmos concordar, reulmente. é que se li
mite a prerrogativa do cidadão, quando esse cidadão 
passa para a reserva_ 

O""Si. Octávio Cardoso- Permite V. Ex~ mais uma in
tervençilo? Recordo-me, agora, de uma pa~sagcm da en
trevista- <lifibuída ao General Moraes Rêgo, onde, per
gunt<tdo" sobre um problemtt de liderança, ele disse que o 
Exército nãO precisava de líderes, precisava de comando 
ou. o que importava no Exército era -o c-omando. Coln is
so, o próprio entrevistado nega a importância do <tspecto 
lideranÇa no· Exército; o que inte-ressa é quem está no cO
mando, quem está na ativa, quem tem a função de co
mandar. Quem saiu, pode ter -muito prestígio, pode até 
ser líder, mas n5o terií ef•tívamente a força, a virtude de 
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influir dentro do Exército, da ativa do Exército. E: o pró
prio General entrevistado quem diz isso. 

O SR.lTAMAifFRANCO- ~uma lembrança im
portante que V. Ex~ tnlZ. neste instante. Eu rerguntaria, 
para tomar como exemplo, sobretudo porque não co
nheço pessoalmente o General Moraes Rêgo, o que a en
trevista de S. Ex• poderia ter alterado~ Ou- ter inflUenCiado 
o Alto Comando do Exército, noS seos conceitos, hoje, 
de ch·iJ, não mais de militar? 

Sã.o lidos os sCiuintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 287, DE 1983 

Dispõe sobre a divUlgação dos- dadÕs cadastrais re
lati-vos a latifúndins. 

O Congresso Nacional der.::rcta: 
Art. J9 Fiq ___ o Instituto de Colonização e Reforma 

- INCRA, obrigado a diVulgar anualmente a relação 
dos imóveis dassifi~;ados, de acordo com o Estatuto da 
Terra, como lutífúndios por dimensão e por exploração, 
de áreu superior a 500 hectares. · 

Panígrafo único. A rcla~1'ío_ deverá conter obrigato-
riamente as seguintes informuçõcs c.,1dastrais:-

a) código do imóvel; 
b) nome e endereço do declarante; 
c} nome e localização do ímóvel: 

Evidentemente, as palavras do Gener<ll Mames Rêgo 
não vão colocar em perigo a estabilidade política da 
Nação, a segurança da Nução._A S. Exf, como cidadão já 
desvinculado d<!s Forças Armadas, apenas a elas lig<tdo 
pelo cordão umbilical, porque serviu, durante mais de 30 
anos, às Forças Armadas, lhe assiste o direitO de a qual
quer momento interferir na vida política, social e econô
mica deste País. -- -- d) área total, área aproveitável e área explorada; 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esperamos 
que o Plenário do Senado- ·poSSa- reafmente debater este 
projeto. Sua aprovação significará ã -libertação -
permita-me o Senado esta expressão --dos militares, 
que precisam e devem manifestar-Se, particularmente 
num País carente de [íderunças na sua ordem política, na 
sua ordem social e, sobretudo, na sua ordem econôniícá~ 

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

O SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabral - Desisto da palavra. Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Satillo, pÕr cessão 
do ilustre Senador Gastão MütiC:r. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares~ -

(Pausa.} 
S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio 

Ferreira, pof cessão do ihis-tre--SimadOr Hélio Gueiros. 
(Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José fragelli. 

O Sr. José Fragelli - Desisto da palavra, Sr. PresJ
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho. (Pausa.) 

S. Ex.~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está preseJ'Jte. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

(Pausa.) 
S. Ex' não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Enéas Faria. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está p-resente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gaivão Modes

to. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo _a palavra ao nobre_ Senador .Mário Maia._ 

O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, desisto da pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Não há 
mais oradores inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) Sobre a mesa, 
projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

e) montant!!' dos dêbitos em atraso relativos uo Im
p~~~ Territorial e às Contribuições parafiscais a ele vin
culadas. 

Art. 2<?- Esta lei entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3"<? Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificaçào 

t: inegável a importância de que se revestem os Cadas
tros de Im~v~is Rur_uis realizado?_ pelo INCRA, não ape_-_ 
naS para Tíils de tributação, maS também para servirem 
de. base a estudos, pesquisas e planejamentos. 

A divulgação de seus resultados se tem limitado a 
"publicações de estatísticas cadastrais e tributárias, agre
gadas a nível de unidade federativa, furtando-se o IN
CRA a fornecer dadQs que permitam a individualização 
dos_ detentores do imóvel. 

Nesse particular, segue ele a mesma norma da Fun
dação IBGE, que é obrigada, por dispositivo legal, a 
manter o sigilo das informações a nível do declarante. 

Mas tal não se justifica porque, no seu caso, -ineXísfe 
uma lei impeditiva, bem como são distintas as finalida- · 
des estatísticas das duas entidades. O IBGE lida comes
tabelecimentos, unidades de exploração agropecuária es· 
pecialme!:lte mutáv.eis no" tempo e no espaço cuja -índuvi
dual~zação não teria- maior interesse., ao passo que o IN
CRA recolhe informações de unidades fundiárias está
veis, a segUir pfcicessada_s, quer para fins meramente es
tatísticos, quer, a nível_de imóvel, para calcular o impos
to terrítorial e_ contribuições para fiscais a pagar. 

O P.~()j_eto de lei de que aqui se cogita visa a colocar à 
disposição dos interessados apenas as informações báSí-

- cas d_O subconjunto de imóveis rurais constituí~o pelos 
la~if~~dios de_ <ir<1a_ sUperior a 500 hectares, que o Estatu
to aa-TCrra estigmatiza por sua função anti-social e cuja 
Jiquidaç~o. atiavés de um processo de reforma agrária, ê 

- do interesse público. 
O próprio INCRA muito se beneficiará com a divul

gação dos dados cadastrais dos latifúndios por dimensão 
e por exploração pela:s subsídios valiosos que ela lhe pro
piciará para estUdo e pesquisa dessas unidades fundiárias 
que tanto entravam o desenvolvimento.econômico e so
cial do meio rural. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1983.- Jutahy 
Magalhães. 

(Às Comi.~sões de Constituição e Justiça e de Agri-
cultura.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 288, DE 1983 

Dispõe sobre o arrendamento compulsório de par
celas_ d_e latifúndio, para os efeitos que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art~ 1 <> O proprietário çie latifú-ndio, por ~xploraçào 

ou dimensão, qualquer que seja a destinação das terras, 

SeX.ta-Ieira II 5275 

n1ío poderfl recusar ao Governo Federal o arrendamento 
de parcela n~o superior a 20% da área aproveitável total, 
para a utilização pelos trabalhadores rurais, sob a forma 
de subarrendamento. 

§ 19 Os loteamentos efetuados em conformidade 
com a legislação cm vigor não impedir1ío o arrendamen
to de que trata esta lei. prevalecendo, para determinação 
da áreu :.trrendôvel, a extensão da propriedade indivisa. 

§ 2<> Caso o latifúndiõ não esteju cadastrado, preva
lecerá a sua área total para aplicação do percentual má
ximo de 20%. 

Art. 2<? _A localização da área arrendável será estabe-
lecida pelo INC-RA, após consulla â Comissão Agrária 
competente'=- de modo a não prejudicar a livre circulação 
-ou a exploraçãO agrfcola da área restante. 

Parágrafo Unicõ. O arrendamento deverá incidir 
sobre áreas agricultáveis não cultivadas. 

Art. 39 Relativamente à área arrendada, o INCRA 
pagará uo proprietário um aluguel anual, corresponden
te a 15% do valor declarado da propriedade. 

Art; -~-"':,O ar_~df!mentq inicial será constituído pelo 
pruzo de 5 anoS, -sucessivamente prorrogável por mais 
cinco, a critério do INCRA. 

~rt. 5~ "Esta-Lei entra em vigor na du!a de sua publi
cação. 

Art. 6"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Se ~i COnstituição Brasileira deu abrigo ao princípiO da -
funç~~--~oci_ul da propriedade, urge tornar realidade pal
pá'_'cl suas ~armas programáticas, oferecendo oportuni
dades de trabalho uo rurícola, que carece de terras. 

O llrrcndamento Compulsório ao Governo Federal de 
parcelas de glebas latifundiárias, para efetivo cultivo de 
trabalhudorcs rurais, baseia-se nest;l .louvável atitude e se 
justifica, antes de tudo, pelas sábias disposições do Edito 
do Papa Sexto IV, conhecidas desde 1484: "Os grandes 
proj:lrieü'lrios -decidi mm que era menos incômodo e me
nos oneroso dedicar a maior parte de suas terras à pasta
gem. Os pobres, erri conseqüência, sofrem desemprego e 
mesmo ~ame, e_nquanto os campos produtivos jazem 
ociosos. A fim de cumpi-ir a lei natural de que os recursos 
do ffiundo foram criados por Deus para todos os seres 
humanos trabalharem e desfrutarem, fica decidido que 
um terço da terra não cultivada poderá ser ocupada pe
Ios lavradores sem terras para fins de cultivo, sem per
missão de seus donos legais", 

O projeto Ora prÕpo~to n?o adota atitude tão drástica, 
mas revela a preocupação de ver utilizadas, com vistas 
ao aUmento da produçào de alimentos, tantas terras 
ociosas deste BrasiJ~ onde, infelizmente, ainda existe mi
séria. fome e subnutrição. 

Sala dus Sessões., 10 de novembro de 1983.- Jutahy 
Magalhães. 

(Às Comissões de ConstitUtçao e Justiça, de Agri
cultura e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 289, DE 1983 

Restaura a redaçiio do § 29 do artigo 67 da Lei Or
gânica da Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !<> Volta a vigorar com a seguinte redução o§ 29 
do artigo 67 da Lei Orgânica dã- Presidência Social (Lei 
n<? 3.807, de 26 de agosto de 1960): 

"§ 29 Os índices de reajustamento serão os 
mesmos da polítiCa salarial estabelecida pelo art. }9 

do Decreto-lei n9 15, de 29 de julho de 1966, consi
qerado como mês básico o de vigência do novo 
salário-mínimo''. 
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Art. 2<:> Esta lei entrará em -vigor nà data de sua 
publicaçUo, retroagindo os_ seus efeitos a 20 de outubro 
de 1983. 

Justificação 
Desde 21 de novembro de 1966 o reujLiStumento dos 

benefícioS previdenciúrios er:J disciplinado pelo § 29 do 
artigo 67 du Lt.:i n9 3.807, de 26 de ugo_sto nestes termos: 

"Art. 67. Os valores dos_benefídos em m_anu~ 
tenção .serão reajustados sempre que for alterado o 
sal{uio mínimo. 

§ I<:> O reajustamento de que trata este artigo 
serú devido u_ partir- da data em que entrar em vigor 
o novo salário mín_imo. arredondado o total obtido 
pt!ra a unidade de cruzeiro imediato superior. 

§ 2"' 0;> ín_dil.!es do reajustamento serão os mes
mos da política salarial estabelecida_ no art. 1<:> do 
Decreto-lei n~ 15, de_29 de julho de 1966, considera
do como més básico o _de _vigência. do n_ovo salário 
mínimo, 

Todowia, J:om a edição do Decreto_-_l!!i n9 2.064, de 19 
de outubro de 19_83, o critério estabelecido no§ 29 do ar
tigo 67. citado, du_Le_i Orgânica, sofreu a al_teração deter-
minada pelo seu art. 44, a saber: -

"Art. 44. O Presidente da República, ouvido o 
Con-selho Atuarial dO Ministério da Previdência So
cial, liXará os reaJustes dos_ __ ben~ficios _preViden~ 
ciMios, com base. nu evolução da folha de saláríõs
de-contribuir.;rro". 

Logo a seguir, poiém, o Podttr Exec_u_t_ivo promulgou, 
sobre a matéria, o Decreto-lei n" 2.065, de 26 de outubro. 
deste ano, que nào contém nenhum dispositivo sobre be
nefícios prcvidenciúríos e cuja rcdac.;ão.do último artigo_ é 
.a seguinte: 

''Art. 45. Este Decreto-lei entra ~m vigor nu 
data de sua puhlic.H.;ão, revogado o Decreto-lei nl' 
2.064, de 19 dt!- o_utubro de t 983, ~ dem~is dispo
sições cm contriirio": 

Ocilrfeu. conseq(ientcffiCntc, u hipótese :.i que refere o * Y do art. 2'~ da Lçi de Introdução ao Código C1~il Bril.
sikiro (Decreto-lei n"' 4.657, de 4 de setembro de 1942), 
ou seja: 

"§ 3"' Salvo disposição erii contráriO; a lei revo
gad•t não se restaura por ter a lei revogadora perdi
do a vigência", 

Desse modo. tendo sido rcvo.gado o§ 29 do art. 67 d~ 
Lei Orgúnica pelo Decreto-lei 2.064/83 e ocorrida a r~ 
vogaçào deste pelo Decreto-lei n~' 2.065(83 sem -qualquer 
ressalva, não voltou a_vig~)rar o§ 2~'do a.rt. 67, referiQo, 
ficando. portanto, aholido todo e qualquer critério pafa 
~ttualiz~v..;lio dos bencfú.:ios previdenciáriós, fato só .:;id~ 

missívcl se, como parece, tiver resultado de inadvertêncía 
do lagislador executivo, pois ~s beneficias previden
ciúrios não pod~m permanecer sem revisÕes periódicas 
numa époc:t de permanente desvalorização da moed3_ 
como a ntual. 

Impõe-se. portanto, coino o faz o presente proje~o, 
que s_e restaure. com efeito i-etroativo a partir- de sua re
vogação (ou seja, a partir da puhlicação do Decreto-lei 
n~'2.064/S3. ú norma cm causu, que regula o reajuSte dos 
bcncfkios a cmgo da Prcviçlência Social. 

Sala das Sessões, 1 O de novembro de 1983. o=- Feman .. 
do Henrique Cardoso. 

LEGISLfi_Ç ;(O CITA DA 

DECRETO-LEI N• 15, DE 29 DE JULHO DE 1966 

Estabelece normas e critérios para uniformização 
dos reajustes salariais, e dá outras providências. · 

Art. I"' Para o cálculo do índice a que se refere o art, 
2"' da Lei n~> 4.725, de 13 de julho de 1965, com a redação 
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dad:.s pdo Art. [I' da Lei n"' 4.903, de 16 de dezembro de 
1962. o Poder_Executlvo publicará, mensalmente, atra
vés de Decreto do Presidente da República, os índices 
para reconstituição do salário real médio da categoria 
nos últimos vinte e quatro meses anteriores à data do térw 
mino da vigência dos ucôrdos coletivos de trabalho ou de__ 
deds.lo da JLL~tiça do Trabalho que tenham fixado va~ 
lôres salariais. 

Parágrafo único. Ao índice calculado nos têrmos do 
caput-dês te artigo, somente poderão ser adicionados o 
rcs1duo inflacionário considerado como compatível com 
<I programação financeira, e iriformado pelo Conselho 
Monetário Nacional, nos têrmos do art. i" do Decreto n~ 
57.627. de 13 de janeiro de 1966; e o percentual que tra
duza o aumento da produtiVidade nacional, no ano ante
rior,.informado pelo Conselho N::Jcional de Economia, 
nos têrmos do§ JQ do art.2"da Lei n"'4.725, de 13deju
lho de 1965, com a redação dada pelo art. i" da Lei n"' 
4.903. de 16 de dezembro de 1965. 

(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
tãção Social e de Financas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Os projetas 
-- lidos serão publicados e remetidos às comissões compew 

tentes. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidên
cia convoca sessão e1<traordin~ria-a realizar-se hoje, à.s 
18 horlls e 30 ni"ínuiOS, destinãda à apreciação das re
dações finais dos PrOjetas-de Deci-eto LegislatiVo n"s~ 17, 
de 1982 e !3, de 1983. 

b SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A PreSidên
cia convoca sessão conjünta a realizar-se hoje, às 19 ho
ras, no plenário da Câmara dos Deput<;tdos, destinada à 
discussão dos Projetas de Lei n~ l3, de 1983- CN, que
altera o Decreto-lei n~ 1.537, de_l3 de abril de 1977, e dá 
outras providências: 14, de 1983- CN, que prorroga a 
vigência do empréstimo eumpulsório instituído em fa\i_'cn__ 
du Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELE· 
TROHRÃS, e dá outras providências; e 15, de 1983-
CN, que autoriza o Podt:r Executivo a abrir ao Minis
tério da Saúde o crédito especial atê o limite de Cr$ 
2.814.666.000.00 (dois bil_hões: oi~oce~!OS e quatorze mi· 
lhôes, seiscentos e sessenta e seis mil cruzeiros), para o 
fim que especifica. 

COMPARECEÚ MAIS OS SRS. SENADORES.· 
I ris Célia- Eunice Michiles- Fábio Lucena- Gai

vão Modesto - Oducir Soares - Alexandre Costa -
José Sarney- Helvídio Nunes- José Lins- Virgílio 
Távora - Carlos Alberto - Martins Filho - Milton 
Cabral - Marco M.aciel- Guilherme Palmeira- João 
Lúcio- Passos Pórto - Jutahy Magalh~~-- Nelson 

-Gt{ni!fro - Roberto s·aturnjno - Amaral Furlan -
Fernando Henrique Cardoso --Henrique Santillo -
Saldanha Derzi- Enéas Faria- Jorge Bornhausen
Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está fi rida a 
Hora do Expediente. -

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pefo Sr. 19-
Secretário. 

t: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 833, DE 1983 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Inter~ 
no, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a 
m.·téria constante do item n~ 6 seJa submetida ao Ple
nário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1983.- Gastão 
Müller. 

Novembro de 1983 

O SR. PRESIDENT_E (Lenoir Vargas)- Em conse
qüência da aprovação do requerimento, será feita a in
versão na Ordem do Dia. 

O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Tem a pala
vra, pela ordem, o nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pela or
dem. Sem revisão do 9r_ador.) -Sr. P_residente, agra
deço, em nome da Liderança do PMDB. a boa vontade 
do eminente Senador Itamar Franco. S. Ex' se comp-ro
metera a bloquear as votações nesta Casa e no Congresw 
so Nacional. Entretanto, a meu pedido e da Liderança, e 
.em homenagem ao povo goiuno, S. Ex~ não vai requerer 
verificação nesta primeira votaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A obser
v_~ção de V. E.x~ era dispensável, já que existe quorum 
para votação. 

O Sr. Itamar Franco - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Tem a pala
vra o nobre Senador Itamat Franco, pela ordem .. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela or
dem.) - Com a devida v:êniil, Sr. Presidente, a obser
vação do nobre Líder GaStão MUller não era dispensá
vel, porcjue quorum no plenário não existe. 

O SR. P~IDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidên
çla acaba de anunciar que estão presentes na Casa 52 Srs. 
Senadores. A presunção no plenário é -de que existe quo
rum, senão não poderemO$ votar . 

O Si. Itamar Franco- Sr. Presidente, V. Ex• vai-me 
obrigur a um teste. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 6: 

Votaçào,em turno único, do Projeto de Reso
[uçaO n"' 21, de i 982 (apresentado pela Comissão de 
E-conomia como conclusão do seu Parecer n"'l23, de 
1982); que autoriza o GOverno do Estado de GOiás 
a elevar em Cr$ l.586.700.000,00(um bilhão, qui
nhentos e oitenta e seis milhões e setecentos mil cru~ 

----zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 
PARECER, sob n~' 124, de 1982, da Comissão 
-de Constituitão e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Dirceu Cardoso. 

A Discussão rlo projeto foi encerrada na sessão de 9 de 
setembro de 1982, tendo a Votação adiada por falta de 
Quorprn. Permanecendo em Ordem do Dia atê o tina! da 
sessão legislativa- a matéria foi; por força do artigo 367 
do Regimento Interno, encaminhada ao Arquivo. 

Desarquivada através do Requerimento n~' 567, de 
1983, será neste momento, submetida à_consideração d() 
Plenário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Concedo. a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para en
caminhar a votação, Sem revisão do orador,)- Sr. Pr~ 
sidente, havíarilos assumido conosco o compromisso
desde a atitude do Partido do Governo nã Comissão 
Mista, que particularmente consideramos atitudr; arbi
trãria, autoritária, quebrando os aspectos regimentais
de que, presente no plenário, pediríamos a verificaçãO de 
quorum para aqueles projetes que-julgássemos no dever 
de fazêwlo. 

Vamos atender à solicitação do Líder do nosso Parti- _ 
do. Não poderíamos deixar de atender, porque, afinal de 
cont~, temos que respeitar a Liderança do Partido, e, no 
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dia em que deixarmos de respeitá-la, evidentenlente tere
mos que tomar outro caminho, a não ser quando contra
riar a nossa consciência. 

Sr. Presidente, vamos mostrar a V.Ex' que esse é o 
grande engano que se estabelece às vezes nas interpre
tações do Regimento- nós todos que já presidimos o 
Senado da República e o Congresso Nacional- confun
dir presença na Casa com presença no plenário. 

No item 2 pediremos verificaÇão de quorum. -Espera
mos, na ocasião, que realmente o painel registre a pre
sença de mais de 34 Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em votação 
o projeto. 

O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (LenOir-Vargas)- Concedo á 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso. 

O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO (PDS- RS.l'araen
caminhar a votação.) - Sr. Presiâente, Srs. Senadores, 
disse o nobre Senador Itamar Franco que tem um com
promisso consigo próprio de requerer a verificação de 
quorum, tendo_ em vista o tratamento dispensado pelo 
meu Partido ao seu numa Comissão Mista. 

Também teríamos, Sr. Presidente, motivo pã.ta --rlão -
concordar com a inversão da pauta e ainda para votar 
contra a concessão desse emprêstimo, poiquanto todos 
estão lembrados de que, quando nesta Casa, e hoje Se
cretário de Segurança do Espírito Sarito, o Senador Dír
ceu Cardosoobstruiu os trabalhos deste Senado Federal 
por mais de um ano, com a complacência, muitas vezes, 
pela omissão, e, às vezes, com a solidariedade, pela co
missão, da sua Bancada, do PMDB. Inúmeras prefeitu
ras, inúmeros Estados, inúmeras comunidades ficaram 
prejudicadas pela obstrução pertinaz, sistemática e o_bsti
nada do Sr. Senador Dirceu- Cardoso (Não apoiado!), 
durante meses e meses_, 

Hoje, Sr. Presidente, com o voto vencido daquele par
lamentar, vem à apreciação do Senado projeto de reso
lução que autoriza empréstimo ao Estado de Goiás. 

Minha bancada, movida pelo espírito público, pelo in
teresse que deve ter para com as Coííllll'lÍdades, mestilo à
quelas dirigidas por partidos da Oposição, e mesmo que·· 
a proposta seja da Oposição, se dispõe a aprovar este_ 
projeto de resolução, esquecido deste passado que em 
nada engrandeceu nosso debate no Senado L É bem pre
sente no espírito de todos nós o que aconteceu aqui, n;S
quela ocasião. 

O" voto da Bancada do PDS, Sr. Presidente, é favoiâ-
vel ao projeto de resolução. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em votação 
o projeto. 

Os Srs. Senadores que o apl-ovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

_e o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 21, Diri98-i 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar 
em Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e ola 
tenta e seis milhões e setecentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 b. o Governo do Estado de GOiás, nos ter
mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cri 
l.586.700.000,00 (Um bilhão, quinhentoS 1: oitenta e seis 
milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar 

empréstimo no valor global acima, junto à Caixa Econô
mica Federal, mediante a utilização de recursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social, destinado à 
ampliação, reforma e equipamento da rede estadual úc 
ensino de 19 e 29 graus e à implantação de I (uma) unida
de mista de saúde, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do_ Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'~ Esta Re$Olução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

_O SR. PRESIDENTE_ (Lenoir Vargas)- Item 1: 

Votação, em turno único, do ProjetO de Lei da 
Câmara n'~ l, de 1981 (n9 865/19, na Casa de ori
gem), que assegura matrícula, nas escolas de qual
quer nível, aos servidores que especifica, tendo 

PARECERES, sob n's 286, de 1981; 474 e 47.5, 
çlj: _1982, das Comissões: 

-de Educaçio e Cultura -19 pronunciamento: 
favorável ao Proj~to, com Emenda n'~ 1-CEC que a
presenta: 29 pronunciamento: favorável à Emenda n9 
2, de Plenário; e 

-:-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto 
c contrário às Emendas n's 1, da Comissão de Edu
cação e Cultura, e 2, de Plenário. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das _emendas a ele 
oferecidas. 

Os Srs.. Senadores que o aprovam permaneçam como 
se acham. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. ,tamar Franco - Sr. Presidente, peço verifi~ 

cacão da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Vai~SJ? pro
ceder à verificação requerida. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus devi
dos lugares, já que a Presidência se utilizará dÕ processa
ID\!nto eletrô:ni_co para repetir a votação. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas):...... Como vota 
o Sr. Líder do PDS? 

O Sr. Octávio Cardoso (PDS - RS) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Como vota 
o Sr. Uder do PMDB? 

O Sr. Hélio Gueiros (PMDB - PA)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Não se en
contram presentes os Srs. Lideres do PDT e do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Os Srs. Se
nadores já podem votar. (~ausa.) 

(Procede-se à votação) 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM" 
OS SRS. SENADORES: 

Derval de Paiva- Gastão Müller- Hêiio Gueiros
Helv:idio Nunes - Itamar Franco - José Fragelli -
Mário Maia. 

RESPONDEM-À CHAMADA E VOTAM "NAO~' 
OS SRS. SENADORES: 

Jorge_ Bornhausen - Marçelo Miranda - Octávio 
CardoSO ..:.....-RaimUndo Parente. 

OSR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Votaram a~ 
pena~ 11 Srs. $enadores. _Não há quorum. 

A Presidência, nos termos regimentais, irá' suspender a 
sessão por alguns minutos para convocar ao plenário os 
Srs. Senadores que se enco11tram em seus gabinetes. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 horas e30 minutos, a sessão é rea
berta às 15 horas e 40 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está reaber
ta a sessão. 

Persistindo a falta de número em plenário, a Presidên
cia deixa de proceder à verificação solicitada pelo nobre 
Senador Itamar Franco. 

A votação do projeto fica adiada para a sessão ordi
nária de amanhã. 

As matérias dos itens n'~s 2 a 5, 7 e 81 constituídas dos 
Projetos de Lei da Câmara n'~s 13If8l e 103/82; e Proje~ 
tos de Lei do Senado n9s 120/81-Complementar, 337/81, 
103/81 e 280/80, pendentes de votação, não serão sub~ 
metidas a votos, ficando sua apreciação para a próxima 
sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passaremos, 
pois, ao item n9 9. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 16, de 1982, de autoria da Comissão Dire
tora, que altera e acrescenta dispo::.itivos à Reso
lução n'~ 146, de 5 de dezembro de 1980, modificada 
pela Resolução n'~ 50, de 30 de junho de 1981, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n'~ 926, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade, com Emenda que apresenta de 
n9 1-CCJ. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Esgotadas 

as matérias dá Ordem -ao--Dia. 
Nos termos r~gimentais, dever-se-ia _passar agora à a

pfecliiÇáo do Requirimento n9 832f83,lido no Expedien
te. 

Dada a inexistência de quorum, o requerimento será 
objeto de deliberação na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)~ Sr:-PrCsidenÍe,-Srs. Senadores: 

O Instituto Nacíonal de Pesquisas Espaciais está insta
lando, com a colahoração de várias instituições nacio
nais e estrangeiras, na Reserva Florestal do Instituto de 
Pesquisas da Amazônia, um conjUnto completo de ins
trumentos destinados a medi(' a interação e influência e
xercida entre a floresta tropical chuvosa e a atmosfera 
naquela região. --

Prevista uma duração de três anos, o projeto visa a 
propiciar um conjuritõ de- medidas micrometeorológicas 
e fitofisiológicas das trocas de energia e vapor d'água en
tre a floresta tropical chuvosa e a atmosfera, dados desti
na~os_ a basear estudos fut_uros da camada-limite superfi
cial, que tem conta to imediato com a floresta. 

O instrurTú:nti11 ciintific"o instalado medirá parâmetros 
físicos necessários para dCterminar os fluxos verticais de 
calor sensível e a evaporação vitais para a manutenção 
dos processos físicos responsáveis pela diversificação cli~ 
mática. 

Procurar-se-á a obtenção imediata- de dados relativos 
a problemas de desenvolvimento técnico-social, com o 
gerenciamento de recursos hídricos e atmosféricos para a 
geração de energia alternativa e para o des_envolvimento 
da agriCultura bfa8(1elia. 

Até agora, os estudos sobre desmatamento não apre
sentaram resultados conclusivos, quanto aos seus efeitos 
climáticos, tendo_-se observados que os resultados va
riam de acordo com a região, o clima, a circulação geral 
da atmosfera, as propriedades do solo e o tipo de cober
tura vegetal. 

Adverte, porém, os cientistas, que um desmatamento 
em gra"nde escala poderia não só afetar o clima regional 
da Amazônia, mas o de todo o globo. 

Indaga~se de onde provém o vapor de água que pro
duz os altos índices de pluviosidade da região, crendo-se 
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que metade seja originado da evaporação e da transpi· 
ração das plantas, o restante transportado de outras re
giões para a Amazônia pelos ventos aHseos. 

Tal fato contraria os resultados estabelecidos parare
giões de latitudes temperadas, onde a evapotranspiração 
só contribui para a formação de dez por cento da tirrilda
de. 

Os resultados dessas pesquisas fornecerão elementos 
para o aprimoramento de modelos numéric,os de previ~ 
são de tcmpd e -estudos ctimatológicos, inforrriimdo, 
também, o geranciamento de recursos hídricos e atmos
féricos, em especial, referentes à geração de energia hi
drelétrica, além de munir de subsídios os planos de de
senvolvimento agrícola e os estudos do meio ambiente, 

Queremos congratular~nos com a iniciativa dós nõsSUS~~~
pesquisadores na Amazônia, manifestando~lhes nossa 
confitmça no êxito _do empreendimento. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, (Muit9 
bem!} - --

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fernando_ Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB - SP. Pronuncia O seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Sr_s. Senadores: 

A Prefeitura Municipal de Campinas aCaba de de_fla,
gar um processo político de medidas administrativa·s_ e, 
principalmente, judiciais contra o Estado e a Un~ão, 
para reaver: importâncias devidas c_não_ pagas a título de 
tributos vários. 

Está questionando, com isso, a forma de calcular e re
passar as parcelas dos Fundos Especial e de Participação 
dos Municlpios, do Imposto Único Sobre Energia Elêtri
ca, Lubrificantes r!_ Combqstíveis líquidos e gasosos, do 
Imposto de Renda, do ICM, bem como de taxas e multas 
cobradas pelo Estado. 

Para exemplificar: o cl:'escimento da União deste e~ 
xercicio prevê um montante de Cr$ 275,143 bilhões para 
o Imposto Sobre Combustí~cis,_ma~, <.tt_ravés de cálculos 
efetuados pelo Senador Roberto Campos, em dis-êürSCi 
neste Senado, provou que este Imposto atingiu a elevada 
cifra de 1,3 trilhões, São 9ados como, esse que vão servir: 
de respaldo para a primeira ação a sei:' apresentada na 
Justiça pela Prefeitura de Camp_in~_s. Segundo projeções 
feitas pela assessoria técnica do Prefeito .J.osé Roberto 
Magalhães Teixeira, se._a União e o Es~ado -G~mprissem 
com o repasse os Municípios d8. parte dos tributos à _que 
tem direito, constitucionalmcnt~ _o_ orçamento das Pre
feituras, já cm 1984, teria um in~remC:nto re_a!_de_3õ%. 
Em 85, atingiri~_a l_O_Q% e em ?6 o incremento dos-Orça
mentos municipais poderia atingir a casa -doS 200%. Nes
ta açào a Prefeitura de CampinaS não ficará sozinha. In
dependente de partidos políticos, cerca de_l5 prefeit()S jã 
garn_ry~iram seu apoio as medidas tomadas pelo Prefeito 
Josê Roberto Magalh_ãcs Teixeira. 

A iniciativa se reveste Qa mª'i_or.i_!11p_ortância. Eríqua~~ 
to não se rede_finem as competências constitucionais para 
a divisão eqUitativas dos tributos (Reforma Tributária), 
está sendo feita a -~cntativa de, à luz da Constituição vi
gente, corrigir erros e distorções inte_ÍpretatiVas, em-bus
ca de reparar injustiças. Muito bem! 

O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison -ªarreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PM_DB- SC. Pronun
ciu. o seguin(C díSCurSo.)- Sr. Presiden!e, S~s. SenadO~ 
res: 

De :!2 a :!5 de oiltübro realizou-Se em Goiânia o TI En
contro de Prefeitos e Presidentes de Câmaras das-capitais 
brasileiras, que se tornou um elo entre o I Encontro, O
corrido em Curitiba, e os que se seg~.~:irào. Foi acoflteci
mento extremamente positivo, graças--a-o espírito de d~
mocracia e diálogo ali prevalecido, inclusive e sobretud-o 
no h,1cante a um diálogo intrapartidãrio, indispeli.sável a 

-· . - . 

que predominasse a ótica do interesse nacional, a partir 
dos mú.ltiplos e fundamentais interesses muriTcipàis. 

Nesta Casa constituem ampla maiodã:-os que,-como 
eu, estão convencidos da urgente necessidade de mu
danças político-institudonats que impliquem no imedia
(0 fortalecimento dos Estados e, de modo especial; dos 
municípios. São transformações Cjue não podem mais ser 
reHÍrdadas e que, urna vez adotadas, criarão condições 
propícias à ampla modificação do Brasil, em sentido po
sitívo e cjue tt'ará os mais benéficos e imediatos resulta
dos para o povo- brasileiro. 

Não há _dúvida, Sr.~Presidente, que a adoção d_o con· 
junto das princ!pais reivindicações persistentemente fei
_taS pelos lídb~eS munidpãTs Implicarão em autêritico re

- planeJãm'entO aO B~USil, com_ resultados propícios ao se
guro desenvolvirrlento econôinicg e, ~cima de tudo, para 
a definitiva institucionalização da democra,cia em nçsso 
Paf~. Crci~ qu~~aqui _está a _razãó-pCia ~ual essas rcivitidi
caÇõeS"nãO -fofam atendidas até hoje: sua adoção red].ln~ 
dará inevitavelmente no sepulta mente do espírito autori
tário que nos domina há vinte anos e que ê o ri:sponsãvel 

·pela profunda e terrível cri~e_ que ora nos a-ssola e inquie~ 
ta a Nação. -- - -

O Encontro de Goiãnia foi da má;o;,ima impoftância e 
está destinado a constituir-se em notável marco-dá: !Uta 
de redemocratização _que está sensibilizando e un.indo, 
neste momento, os brasileiros. O documento ali aprova
do, após longas e minuciosas discussões, é uma ~stntese (,ie 
refo.~as e modificações legislativas qu~ devem ser pron
tamente empreendidas, conforme o penSamento de todos 
que, como eu, propugnam pela implantação efetiva da 
democracia em nossa terra, Não tenho dúvidas, Sr. Pre
sidente, de que logo esta longa e árdua luta dos mu_nici
pa!istas estará vencida, pois findo estã o período ditato
rLarque·nos ·subjugou e que todos desejamos ver definih
vamente ultrapassado, tornando-se mero e infeliz epis6-
di0-·de no-ssa- história. 

Cõme.Sí'lls -râpidas palavras solicito a V. Ex• considere 
parte integ'tãnte deste meu discurso a íntegra da Carta de 
Goiânia, que consubstancia teses e m,1,1da_nça~_que são a
poiadas, com entusiasmo, por todos que. almejem_ a_CQn
cretizaçào da democracia brasileira, sonho de nossos an
tepassados, luta dura que temos mantido nestas duas dé
cadas e, hoje, aspiração invencível de toda a Nação bra
síleira! (Muito bernt) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR ... 
JAlSON BARRETO EM SEU DISCURSO: 

CARTA DE GO\ANIA 

Os partícipanfes do TI Enconlro de Prefeitos e P'resi
dentes de Câmaras Municipais das Capitais dos Estados 
Brasileiros reunidos em Goiânia de 22 a 25-I0-83, deba
tendo -os teinas o Uso do Solo, a Legislação Tributária, a 
Educação, a Administração Municipal e: 

Cons~derl'lndo 

-a necessidade de um ajustamento ela legislação vi
gente ao momento político da vida nacional e a abertura 
política dele decorrente; 

-::..:_ -CÓn
2
Sidenúido a atu:il disiríbuiçào dos Recursos Trí- ; 

bUtárío-s Nacionais e O aumento progressivo da respon
sabilidade dos Município's, prii:tcipalmedte com o setor 
social da AdministraÇão Pública;-

- çonsid~_!ando as distorçõ~ permitidas pelo sistema 
fundiário de concentração e estocagem de terras urbanas 
e do conseqüente estímulo à especulação e constatando a 
omissão, na legislação atual de uso do solo de medídas 
que· retófrlem à propriedade sua função social; 

- considerando_a evidência do baixo índice de atendi-
-mento e da pêssima qualidade do ensino, resultantes do 
descompasso entre a dimensão do encargo atribuído aos 
municípios e o montante dos recursos financeiros dis
poníveis; 
-e considerando, a neêessidade urgente da -restau

ração plena da autonomia m-unicipal em seus aspectos 
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político, financeiro e administrativo_, entendido o Mu
nicípio como base da estrutUra social, como espaço de 
vida dos brasileiros e como local de geração da riqueza 
nacionaL 

Resolvem: 

1- pugnar peta convocaçào de uma Assembléia Na
cional Constituinte, livre e soberana, com o objetivó-_de 
elaborar uma Constituição, síntese das aspirações demo
cráticas do povo brasileiro, que consagre de fato o mu
nicípio como base da estrutura social; 

2- propugnar por eleições diretas, em todos os 
níveis, como fórmula capaz de devolver à sociedade_ bra
sileira o direito de escolher, pelo sufrágio universal, os 
seus dirigentes; 

3 ::____ propor ni.Udánça, na ConstitUição, buscando res
tabelecer as prerrogativas do Poder Legislativo, em re
lação ao Decurso de Prazo, estabelecendo que, decorri
dos os 4:S dias deStinados à votação do projeto, outros 
não sejam discutidos enquanto aquele não for devida-' 
mente apreciado; 
4- propor que as Assembléias Legislativas dos Esta

dos -refQrniulem suas Constituições adaptando-as, con
forme determina o artigo. 2QO da Constituição Federal, 
ao_que dispõe a letra c§ 11', do art. 29, da Carta_ MagQª-.._ 
de modo a permitir que os legislativos estaduais e as Câ-
maras Municipais possam também, convocar-se extrao
ridiriar(amente; 

5 -apoiar a revisão do Decreto~ lei n~' 20"1, ora em eS- ·
tudos no _Mínis-té.río da Justiça, visando à correção do -
tratamento discriminatório que hoje se-dá aOs Prefeitos e_ 
Vereadores nos casos de crimes comuns e infrações 
político-administraiivas; · 
6- propor seja estendida imunidade parlamentar ao 

Vereador, na mesma plenitude conferida ao Deputado 
Federal c restabelecer--lhe as prerrogativas da Carfà de 
1946: 
1- prOpor que seja dada competência a-o Legislativo 

para fiscalizar a Administração Indireta; 
8- propor que os Municípios teti.ham ãutonomia 

para ·elaborar a sua própria Lei Orgânica, a exetnplo do 
que ocorre êQm os Municípios do Rio Graride do Sul; 

9- manifestar apoio à aprovação do Substitutivo do
Senador Passos Pôrto, que consolida algumas propostas 
de emenda à Constituição, e compreende diversas reivin
dicações para o fortalecimento financeiro dos Estados e 
Municípios; 

10- defender; ainda, a necessidade de idoção das se
guintes medidas: 

a) incluir rio Fundo de Participação dos Estados e 
Municípios outros tributos federais como o Imposto 
sobre Operações Financeiras e a Contríbuição ao FIN~ 
SOCIAL; 

b) destinar os Municípios: 
I - parcela da re<:eita decorrente da exp(oiação de lo

terias da Unl_ão; 
II- um terço (1/3) do produto do Salário-Educação; 
JII- sessenta por cento (60%) do produto da Taxa 

Rodoviária Única, proveniente do número de veículos ii
cenciad_os no respectivo Município; 

c) suprimir a competência da União em conceder i
senções de impostos estaduais e municipais; 

d) revisar o con~ito_dç imunidªde tributária com a e
dição de critérios novos para sua caracte~ização; 

e) transferir aos Municípios a competência do 
l.T.B.I.: ~ 

f) alterar a legislação do ISS, destacando-se a edição 
de uma lista de.s.erviços genérica e reguladora dos confli
tos de competência; o_ ••valor" do servíço como base de 
cáJculo e a pessoa física ou jurídica-como sujeito paSsivo 
da obrigação tributária. 

-g) Revogar: 
I- os dispositivos legais do repasse da quota-parte 

do imposto sobre energia elétrica às respectivas conces
sionárias; 

II -os custos de transferências de quota-partes de re
curs-os federaís cobrados pelo Banco do Brasil S.A.; 
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h) Instituir: 
I- represeota(fàO Municipal junto aos órgãos encar

regados de fixação de índices .de particip-aÇão; 
II -critério único para -o-cofltrole- do endividamento 

dos Municípios, sem a distinção intra e extra~limite. 
III -linha de crédito junto às instituições firi-aric_eiras 

públicas, permitindo aos Municípios administrar racio
nalmente seus desequilíbrios de caixa.. 

j) Remir os débitos Municipais à Previdênciã Social 
ou liquidá-los através de repasses a Fundo Perdido; 

I) Enquadrar os Municípios como entidades obrigadàs 
a recolher apenas as contribuições previdenciárias devi
das pelos empregados; 

m) consolidar a dívida pública dos Municípios existen
tes em 31-12-83, estabelecendo período mínimo de 3 
(três) anos para o resgate, sem correç~o I!J<;metár!a. _ 

II - propor seja restabelecido tiuxo de recursos fi
nanceiros aos Municípios possibilitando o cumPrimento 
de obrigações já assumidas na pr.estaÇã"O de serviçoS bási
cos~ 

12 -propor revisão dos critérios dé alOcação de re
cursos da União destinando 12% do seu orçamento ao 
Setor Educacional; 

13 --propor criação de m"ecanismos que pefmita!n 
aos Municípios a ·captação de percentual do LR. devido 
por pessoas tisicas e jurídicaS, a eXemplo dO MOBRAL; 
para aplicação no Ensino ~áe-í 9 Grau; 

14- propor a constituição de um fundo no Orçamen
to do MEC~ a partir do Próximo exerCício, para comple
mentar os custos da educação de J9 Grau, primeira f:lse, 
a ser repassado e administrado ôTrCtamente pelos Mu
nicípios, cobrindo no mínimo 30%-do custo médio/alu
no; 

15- propor a: revisão da-Lei-riY5.692, precedida de 
amplos debates entr.e..os setores educacionais; 

16- propor o retorno imediato da aplicação dos re
cursos oriundos do Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH) aos seus objetivos iniciais, viSãndo inclusive a rea
tivação da indústria da construção civil; 

17 - propor sejam reiteradas as recomendações da 
Carta de Curitiba de 23 dejulho de 1983, no que se refere 
ao uso do solo: 

I - Reafirmando competência do Municipio em ma
téria do direito urbanístico, especialmente -quanto: 

a) à fixação da zona urbana, da expansão urbana e 
conversão do solo rural em urbano; 

b) a definição do uso do solo no sentido de melhorar a 
qualidade de vida nas cidad."e:S:,-Obsei-Vaildo o princípio da 
função social da propriedade. 

II - Admitindo merecedoras de acolhida, em princi
pio, as normas do Projeto de Lei n9 775/83 que tratam: 

a) da transferência do direito de construir, inclusive 
dos proprietários de bens tombados; 

b) dos direitos de superfície e Preempção; 
c) do parcelamento, edificãÇão ou utilização compul

sórios de imóvel urbano; -
d) legitimação processual do vizinho d3.s associações 

comunitárias e do Ministério Público para propor medi
das judiciais que assegurem a fiel execução das normas 
urbanísticas, garantindo gratuidade de custas nas ações; 

e-) de assegurar o uso comum das praias e costões 
marítimos, fluviais e lacustres. 

III - Indicando a necessidade da elaboração de subs
titutivo ao Projeto de Lei n9 775/83, a cargo de comissão 
integrada por representantes dos Municípios das capitais 
que será oportunamente submetido ao Congresso Nacio
nal e em que também se regulará: 

a) a desapropriação para fins de reserva de im.óvel ex
cluídos da indenizaçãó a valorização decorrente de obras 
públicas realizadas ou projetadas e dos índices de cons
trução aprovados pela lei municipal; 

b) a aplicabilidade do instituto do solo Úiado; 
c) o usucapião urbano especial. -

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy MagãlhãeS. 

DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 
' .:c 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS -BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs~Sena

_dores: 
Afirma o Estatuto da Terra que a propriedade fun

diária desempenha integralmente f! sua função social 
quando, simultaneamente: 

a) favorece o bem estar dos proprietáriOs e dos traba-
lhadores que nela labutam; 

b) ·mantém niveis satisfatóriOs de produtividade; 
c) assegura a conservação dos recursos naturais; 
d) observa as disposições legais ·que regulam as justas 

relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivam. 
Mas, quem compara as est_atísticas nacionais pode_ de~ 

duzir que as dimensões dos latifúndios continuam acres
cer, sem expressivo acréscimo da produtivid~de; que os 
verdadeiros celeiros do País são as glebas de pequena e 

-----mêdia proporção; que o rurícola ainda foge do campo 
parã :l Cidade em busca de trabalho e que o nosso País 
pOsSui urri alarinante percentual de ciranças subnutridas. 

Até mesmo no Rio Grande do Sul, onde é menor a 
taxa de mortalidade infaritil, constata~se que 45% .das 
crranças que sobrevivem o fazem em estado de subnu-
trição. ---

E as estatísticas mo.Slram, trisfemenfe~ qUe li ril""êdia de 
peso e altura da população infantil tem diminuído 11este 
rico ·Estado~membro de nossa Feder"ãção. -
---urge, portanto, implementar as boas palavras de nos
sos legísladur_es. Precisamos aumehtar a nossa produção 
de alimentos não só pai-a substituir importações, mas, 
sobretudo, para alimentar de maneira satisfatória o nos
so povo, em alguns lugares, doente e miserável. 

Medidas visando a alterar o estado de coisas necessi
tam ser propostas, de modo que nos diiecionemos a uma 
melhor distribUição das" terras, capaz de tornar produti
vas imensas e ociosas glebas brasileiras. 

Nesta via, e tentando participar, de maneira mais ati
v;l,' pari:! -o advento de dias melhores ao homem do cam
po, estou aprese"Qiando a esta ilustre Casa do Legislativo 
dois projetas de lei. 

O primeiro deles dispõe sobre o arrendamento com
pulsófiO de- parcelas de latifúndios; o segundo tem em 
vista a divulgação de dados cadastrais relativos a estes 
mesmos latifúndios. 

Explicarei a necessidade que motivoú cada urna destas 
medidas, que acabo dejntroduzir, no Senado Federãl. 

_Pdo primeiro projli:iO; -pretendo ·que o proprietário de 
iãtjfúlldlO, por exploração ou dimensão, qualquer que 
seja a destinação- de -suas tefras, fique Imped!QO.cte recu
sar ao Governo Federal o arrendamento de parcela não 
superiOr a 20% da área aproveitável tOüll para tiris de uti
lização, sob forma de subarrendamento, pelos trabalha-
dores rurais. ·-

Deixei claro que os loteamentos, efetuadosem ~nfor
mldade com a legislação em vigor, não impedirão o ar
rendamento compulsório idealizado e que prevalece, 
para determinação da área arrendável, a extensão da 
propriedade indivisa. 

Em C<LSO de não cadastramento do latifúndio, deverá 
prevalecer a sua área total para aplicação do referido 
percentual máximo de 20%. 

Pelo projeto o"ra apresentado, caberá ·ao INCRA esta-:_ 
belecer a JoCaliza.çãci-da área arrendáVel, após consulta à 
Comissão Agrária -comp"eritente, de modo a não prejudi
car a livre circulação ou a ixploração agrícola da área 
restante. O ar!endamento deverá incidir sobre áreas agri
cultáveis não cultivadas. 

Relativamente à área arre.ndada, o INCRA pagará ao 
proprietário um aluguel anual correspondente a 15% do 
valor declarado da propriedade. 

O reférido a-rrendamento compulsório será c-Onstituí
do pelo prazo de cinco anos podendo, a critério do IN
CRA, ser prorrogado sucessivamente por mais cinco 
anos. 

Evoquei, na sua justificação, as sábias palavras do E
dito do Papa Sexto IV, de 1484, que volto a relembrar 
aqui neste plenário: 
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"Os Grandes proprietários decidiram que era 
menos incômodo e menos oneroso dedicar a maior 
parte de suas terras à pastagem. Os pobres, em con
seqüência, sofrem desemprego e mesmo fome, en
quanto os campos produtivos jazem ociosos. 

A fim de cumprír a fei natural de que os recursos 
do mundo foram criados por Deus para todos os se
res humanos trabalharem e desfrutarem, fica decidi
do que um terço da terra não cultivada poderá ser o~ 
cUpada pelos lavradores sem terra para fins de culti
vo. sem permissão de seus donos legais." 

Vejam, Senhores Senadores, que a medida por mim 
pro·posta não é tão dtástica quanto a solução papa!, mas 
inspira-se na mesma vontade de ver cultivados campos 
ociosos e produtivas tantas regiões desérticas. 

PreocupeiMme também, num segundo projeto de lei, 
com o modo de divulgação dos dados relativos a essas 
propriedades vastas, ociosas e anti-sociais. 

E propus que o INCRA fique obrigado a divulgar, a
nualmente, a relação dos imóveis classificados, de acor~ 
do com o E_statulo_da Terra, como latifúndio por dimen
sões_ e por exploração de área superior a quinhentos 
(500) hectares. 

Esta relação, na minha proposta, deverá conter obri-
gatoriamente as seguintes informações cadastrai~: 

a) código do imóvel; 
_ b) nome e endereço do declarante; 
c) nome e localização do imóvel; 
d) área total, área aproveitável e área explorada; 
e) montante dos débitos em atraso relativos ao Im

posto Territorial e às contribuições parafiScais a ele vin
culados. 

Justifiquei a medida sugerida mostrando a grande im
portância dos Cadastros de Imóveis Rurais realizados 
pelo -INCRA, não só para fins de tributação, mas tam
bém para base de estudos, pesquisas e planejamentos. 

Infelizmente, a divulgação de seus resultados se tem li
mitado à publicações de estatísticas cadastrais e tribu
tárias, agregadas a nível de unidade federativa, furtando
se o INCRA a fornecer dados que permitam a individua
lização dos detentores do imóvel. 

-segue ele, neste particular, a mesma norma do IBGE, 
que é obrigado, por dispositivo legal, a manter o sigUo 
das informações a nível do declarante. 

Mas tal_ fato não se justifica relativamente ao INCRA, 
pois'quanto a este inexiste Uma lei impeditiva, bim como 
são bastante distintas as finãlidades estatísticas das duas 
entidades. 

O IBGE lida com estabelecimento,_ unidades de e~plo
r<ição agropecuária essencialmente mutáveis no tempo e 

__ no espaço, cuja Individualização não teria maior interes~ 
se, ao passo que o INCRA recolhe informações de Uni
dades fundiárlas estáveis, a seguir processadas, quer para 
fins meramente estatísticos, quer a nível de imóvel, para 
calcular o imposto territorial e contribuições parafiscais 
a pagar. 

Meu projeto visa a c_olocar à disposição dos interessa
dos apenas as informações básicas do subconjunto de i
móveis rurais constituídos pelos latifúndios de área supe
rior a quinhentos (500) hectares, que o Estatuto da Terra 
estigmatiza por sua função anti-social e cuja Jiqüidação, 
através de um processo de reforma agrária, é do interesse 
público. 

Com a medida de divulgação proposta muito se bene
ficiará o próprio INCRA, pois os dados cadastrais dos 
latifúndios por dimensão e por exploração serão valiosos 
subsídios para o estudo e a pesquisa dessas unidades funM 
diárias, que tanto entravam o desenvolvimento econômi~ 
co e social do meio rural. 

Srs. Senadores, 
Penso que os dois referidos projetas se complementam 

e, se aprovados, prestariam uma contribuição não pe~ 
quena à causa do homem do campo. 
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Muitos governantes famosos ãdotaram_ medidas ~eve
ras e eficazes para o s_oerguiriiCnfO da agricultura, princi
palmente em épocas de crise e fome. 

Que me seja Hei to terminar este pronuriciameil.lõ, evo~ 
cando, através da pluma de Ruy Cirne Lima, um interes
sante precedente lusitano, relativo a D. Fernando, que 
reinou de 1367-1383: 

"D. Fernando -refere Duarte Nunes de Leão, 
nas suas crônica_s -- "vendo que, nos tempos passa
dos, este reino era um dos mais :iundosos de Hespa
nha, de trigo, Cevada, e mantimentos, e por falta de 
ordem e polícia, era pólo contrãrio no seU tempo
em Côrtes, que para isso juntou, fez algumas leis, 
mui uriles à república e àqueles tempos mui neces
sários. 

Primeiranieftte, mandou que todos os que tives
sem verdades suas próprias, ou emprazadas, ou pOf 
outro qualquer título, fossem constrangidos para as 
lavras. 

E que se fossem muitas, ou em desvairadas par
tes, lavrassem as que mais lhes aprouvesse, e as ou
tras fizeram lavrar per outrem, ou dessem a lavrado
res de sua mão. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seção Il) 

Tratava-se de promover o ree1·guimento da lavoura, jã 
oferecendo braços aos que tivessem terras,jã oferecendo 
terras aos que as quisessem lavrar. 

E para este efeito, refugindo, de antemão, a uma even
tual resistência conservadora, oS meios empregados_ fo
ram tirados de usos e instituiÇões, de longa data conheci
d_os e praticados, inclusive com respeito aos vadios e _o
ciosos, contra os quais penas ainda mais duras haviam 
sido estabelecidas por uma lei de 1211. (Ruy Cirne Lima, 
Pequena História Territorial do Brasil - Sesmarias e 
Terras Deyolutas, 2• edição, Porto Alegre, Livraria Suli

- na, 1954, p. 13-15). 
Srs, Senadores, 
Os tempos mudaram, o poder se tornou menos abso

luto e os_!_1omens mais livres de disporem sobre os seus 
bens e as suas pessoas. 

Mas, guardadas as proporções, não seria, ainda hoje, 
justifiCado _dizer que, onde houver a mesma razão dele

. gislar, deve haver a mesma disposição legal'? (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Não há 
mais oradores inscritos. 

De maneira que todas verdades, que erão para --Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a pi"esente 
dar pão, todas fossem de trigo, cevada e milho. sessão, designando para a sessão extraordinári_a das 18 
.....• -.- ... -. ~·-· ·~ ...... , .. ,.~~.-~~.--·--~_,_.- • .,.,..-.-~---_h~ _e 30 minutos, anteriormente convocada, _a sc::_guinte 

E que fossem assinado tempo conveniente aos - -
que houvessem de lavrar, para começarem de apro- ORDEM DO DIA 
veitar as terras, so_b certa pena. 

E que quando os donos das verdades as não a
proveitassem, ou dessem a aproveitar, que as justiças 
as dessem a quem as lavrasse por certa causa; a qual 
seu dono não _houvesse, mas fosse despesa em pro
veito comum do lugar, onde a verdade situasse. 

Item que todos os que erão ou -.:ão ser _lavradores 
e quaisquer outros, que em vilas e cidades, ou oficio, 
que não fosse tão proveitoso ao bem comum, como 
era o da lavoura, que tais como estes fossem cons
trangi.dos a lavrarem, salvo se houvessem de sua_va
lia de quinhentas libras, que, naquele tempo dei Rei 
Don Fernando, vatião cem dobras, que era grande 
soma de dinheiro. 

E se não tíYeS.sem verdades suas, que lhes fizes
sem dar das outras, para as aproveitarem, ou vive
rem por soldadas. 

Em cada um lugar, mandava que houvesse dois 
homens bons, que viessem as verdades para dar pão, 
e as ftzesem api'oveitar a seus donos, per vontade ou 
constrangidos, taxando entre os donos delas_ e os la
vradores o que justo fosse que lhe desse de renda. 

E não querendo o dono' da verdade convir -em 
cousa raz:oada, que perdesse a verdade para sempre, 
e fosse para o comum do lugar, em cujo termo esti-
vesse ... " 

Eis aí: (cOmenTa- Cirrie Lins) - de um lado, o velho 
uso de dar as terras a lavrar, ainda que contra a vontade 
do dono, desde que para o bem comum, e, de outro, a vin
culação hereditária do la~r:ador, não ao solo díretamen
te, mas à arte da lavoura, que a tanto o obriga. 

Não só, porém, os antigos lavradores e seus descen
dentes eram compelidos a entregar·se aos labores rurais. 

A mesma sorte tinha os vadios, mendigos e ociosos. 
A Lei de D. Fernando, posto valendo-se dos recursos 

técnico-jurídicos da época, algo rudes e excessivos, em 
matéria de polícia, é, não obstante, um verdadeiro mo
numento de administração prudetite e avisada. 

Precedeu·a um levantamento estatístico: 

,. "Mandando El Rey D. Fernando- relata Seve
rim de Faria - coniputar as terras de semeadura 
que havia neste Reyno, se achou que, se todas as 
cultivassem, haveria pão de sobejo para todã a gen· 
te, e não seria necessãrio traze-lo d_e fóra." 

Averiguada, assim, ·a- causa. do mãl, que se razia: mister-- -
remediar, a providência a tomar estava inâicada e ante
visto o seu sucesso. 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Red::~ção em seu Parecer n<:> 971, de 
1983), do_ Projeto de Decreto Legislativo n'<' 17, de 1982 
(n"' 127/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
-teJoi.tO do AcOrdo Geral de Coope~ação entre_ o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Popular de Moçambiqr..e, concluído em Brasília, 
a 15 de setembro de 198l. 

Discussão, em turno único, da redação fiilat (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n<:> 972, de 
1983), do Projeto de' Decreto Legislativo nl' 13, de 1983 
(n9 t4Jj82, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto da Convenção sobre a Eliminação de todas__as_f_o_~ 
mas de Dis.criminação Contra a Mulher, assinado pela 
República Federativa do Brasil, em Nova Iorque, no dia 
31 de março _de 1981, com reservas aos seus artigos 15, 
parágrafo 4'1, e 16, parágrafo ]<:>, alíneas (A), (C), (G) e 
(H). , 

O SR. PRESIDENTE (Lc;!noír Vargas)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 55 minutos.) 

Ata da 201' Sessão, 
em 10 de novembro de 1983 

I• Sessão Legisl;ttiva Ordi11ária, 
da 47• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presláência dos Srs. Moacyr- Da!lã 

e Lenolr. Vargas. 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

I ris Célia~ Mário Maia- Eunice Michiles- Fábio 
- Lucena -- Raimundo Parente - Claudionor Roriz -

Gal vão Modesto- Odacir SOares:...._ Aloysio Chave_s
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
José Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João 
Lobo.- Almir Pinto- José Lins- Virgílio T,!vQr~-

Novembro de 1983 

Carlos Alberto - Martins Filho- Humberto Lucena 
- Milton Cabral - Marco Maciel - Guilherme Pal
meim - João Lúcio - Luiz Cavalcante -- Lourival 
Baptista - Passos Pôrto - J utuhy Magalh~es- Moa
_cyr Dallu - Nelson C..1rneiro - Roberto Saturnino -
Itamar Franco- Amaral Furlan- Fernando Henrique 
Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Hen
rique Santillo,- Dcrval de Paiva- Gastão Müller
José fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derz_i__
Affonso Caniargo- Ãlvaro Dias- Enéas Faria- Jor
ge Bornhausen - Lenoir Vargas- Carlos Chiarem
Pedro Simon - O..::tavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mo,cyr D,lla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçtu) de Deus iniciamos nossos trabalhos 
9 Sr.~ t_:~Se<:rctário procederá à leitura do Expedien!e. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Do Sr. !Y-Secretário da Câmara dos Deputados, encami
nhando ll revisão do Senado, autógrafo do seguinte pro
jeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 37, DE 
I983 

(p-.;o 40/83, na Casa de origem) 

Autoriza o Senhor Presidente da República a 
ausentar-se do País no período de 14 a 21 de no
vembro, em visita oficia( a Nigéria, Argélia, Senegal, 
Cabo Verde e Guiné-Bissau. 

O Congresso Nacional dec-reta: 

Art. J9 Está o Senhor Presidente da República auto
rizado a ausentar-se do País, no período de _l4 a 21 de 
novembro de 1983, em visit<1 oficial a Nigéria, Argélia, 
Senegal, Cabo Verde e Guiné-Bissau, 

Art. 2'<' Este decreto legislativo enra em vigor na 
data. de sua publicação. 

MENSAGEM No 399, DE l983 

Excelentíssimos Senhore..<; Membros do Congresso Na
cional: 

O crescente interesse _d~s n_ações da África Ocidental e 
Central pelo Brasil vem se manifestando pelas inúmeras 
visitas de altas autoridades africanas ao País, bem assim 
pelos pedidos de colaboração que nos dirigem, o que 
confere importante dimensão à política brasileira de 
aproximação mais estreita com os vizinhos da fronteira 
atlântica. 

Vários Chefes de Governo daquele Continente têm-me 
convidado para uma visita oficial aos respectivos países. 

Consideradas as 'limitações de tempo e as conveniên
cias mútuas, pretendo realizar visitas à Nigéria, Argélia, 
Senegal, Cabo Verde e Gui_nê-Bissau, no perfodo de 14 a 
21 de novembro corrente. 

Em cumprimento ao que preceituam os artigos 44, 
item III, e SÓ, da Constituição, venho solicitar ao Con
gleS-s<r-- Nacional a indispensável autorização -para 
ausentar-me do País, pelo tempo que se fizer necessário à 
realização dessas visitas. 
~Brasília. 1<:> de novembro de 1983. -João Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalli!) - O projeto 
lido vai às Cómíssões de Constituição e Justiça e de Re-
lações Exteriores, devendo, nos termos regimentais, ser 
apreciado após a Ordem do Dia da presente sessão. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. l9~ 
Secretárío. 
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É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 290, DE 1983 
40Rcvoga a Lei n<:> 7.138, 8 de novembro de 1983''. 

O Coi1grCsso- NtH.:íooal decreta: 
Art. ]<:> ÉrevogaduaLeinY7,1~_8,de8denovembro 

de 1983. 
Art. 2<:> Esta lei entra cm vigor na data de sua publi~ 

cação. 

Justificação 

A Lei n"' 7.138, de 8 de novembro de 1983 recentissi
mumcnte sancionada pelo Presidente du República e 
d<~da ã puhlkaçfto, reswbelece a obrigatoriedade de exa
me médico por condutores de veículos a cada quatrO 
anos e. com isto, r.:onnita com a Lei n<? 6.73 I, de 4 de de-
zembro de 1979, resultante de projeto aprovado pelo 
Congresso, de autoria do próprio Executivo, que o ela
borou sob inspirm;iio do Ministro da Desburocratização. 

Tal connito envolve, nfém do mais, uma mais do que 
comprovada dcsnecessidadc, meramente burocratizante 
e propiciadora de propinas e corrupção, trazendo tão
somente encargos para ós condutores de veículos. Daí a 
urgência em se revogar o-diploma legal citado, marcada
mente inconveniente. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1983._- Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.138. DE 7 DE-NOVEMBRO DE !983 

Altera a redaçào do§ 2"' do art. 72 da Lei n"' 5.108, 
de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de 
Trànsito. 

O Presidente da Repliblk:a 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a sCguiilte Lei: 
ArL 19 O~ 2"' do art. 72 da Lei nY 5.l08, de 21 de se

tembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, pass-a a 
vigorar com a seguinte redução: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

li:zudu sc:~sào especial para n;vcrcnr.:iar a memória do Se
nador Nilo coelho, ex-Presidente do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1983,- Murco 
Maciel - Derval de Paiva - Almir Pinto - Itamar 
Franco- Hélio Guciros- Pussos Pôrto- Luiz Caval
cante- Moacyr Dalla - Nelson C;.~rneíro. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O requeri
mento li~h,1 ::;erá vot.:tdo up6s .a Ordem do Dia, de acordo 
com·o-disposto no art. 279, do Regimento Interno. (Pau
sa.) 

Sobre a mesa, redução final que será lida pelo Sr. }'?

Secretário. 

É lidu a seguinte 

PARECER No 992, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Reda~ão final do Projeto de Resolu~ão n"' 21, de 
!982. 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A Comi~siio apresenta as redução final do Projeto de 
Resolução n"' 21, de 1982, que uutoriza o Governo do E:;.. 

ta do de Goiás a elevar em Cr$ 1.586.700.000,090 (um h i~ 
lhiio. quinhentos. e oitenta e seis milhões e setecentos mil 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 1983.- João 
Lobo, Prcsider:ne ~ Passos Pôrto, Relator - SaldaDha 
Dcrzi. 

ANEXO AO PARECER N• 992. DE !983 

Redaçào final do Projeto de Resolução n"' 21, de 
!982. 

FaÇo saber qüe o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, du Constituição, e eu, 
Presidente, pro~~lgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

"Art. 72. .. , . , . , .... ~· •• ..:. ·= ~ --Autoriza () Govern() do Estado de Goiás a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e 
seis milhões e setecentos mil cruzeiros). 

§ ,, ·--·~---~~-.. ···-··· 
§ 2"' O exame de__sanidade tisica e mentõ:!l terã 

carâter eliminatório e deverá ser renovado a cada 
quatro anos e, para as pessoas de mais de sessenta 
anos de idade, a cada dois unos, coincidindo seu 
vencimento, em qualquer das hipóteses, com o diu e 
mês de nascimento do cundidato.'' -

Art. 2"' O Poder Executivo, ouvido o Conselho Na
cional de Trânsito, regulamentará esta Lei no prazo de 
sessenta dius. 

Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições cm contrário. 
Bmsília, 7 de novembro de 1983~ 162"' âa Independên

cia e 95\' da República . ...,... J.oão Figueiredo - lbrahim 
Abi-Ackel - Cloraldino Soares Se\'ero - Waldyr Men
des Arcoverdc. 

(Às Comissões de Cofrstituiçãô e JLútiça~ de -Trans
portes. Comunfcaçõ~s e Obras Públicas e de Saúde.) 

O SR. P-RESIDENTE (Moacyr Dafla) -O projeto 
lido será publicJ.ldo e remetido às comissões competen
tes. (Pausa.) 

Sobre a mesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
19-Secretário. ----- -

b lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 834, DE !983 

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, reque
remos que, em data a ser posteriormente fixada, seja rea-

O Senado Federal resolve: 

Art. I~' ~ o Governo do_ Estado de Goiás, nos ter
moS do art. 2~' du-R.esolução n~ 93~ de ti de outubro de 
1976, do Senado Federal, autOrfzado a contratar oPe
rações de crédito no v;_\\or g\oba\ de Cr$ 1.586.700.000,00 
{um bilhão, quínhentos e oitenta e seis milhões e setecen
tos mil cruzeiros), junto à Caix<.l Económica Federal, me-

::-----diante_ a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Soda! - F AS, destinadas à am
pliação, reforma e equipamento da rede estadual de ensi
no de 19 e 2<.> graus e à impluntação de I (uma) unidade 
mistil de saúde, naquele Estado, obedecidas as condições 
admitidas pelo Bunco Central do Brusil no respectivo 
processo. 

Art. 29 E'ta RCsolu-ção entra em vigor na datu de 
suas publícaçâo. 

O SR. PRESÜ)Ei\ltE (Moacyr Dalla)- O pl)recer 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
i"'-Secre!ário. 

t lido e aprol'ado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 835, DE 1983 
NOs termos do--art. 356 do ReginleritO Interno, requei

ro dispensa de publicadio, para imediata discussão e vo
tação, da redução final do Projeto de Resolução nY 21, de 
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1982. que autoriza o Governo do Estado de Goiás a ele
var cm Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e 
oitenta e seis milhões e setecentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida_consolidada. 

Sala das Sessões, lO de .novembro de 1983.- Almir 
Pinto. 

O_ SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o 
requerimento, passa-se ii apreciação da rcdação finaL 

Em votação a redução final. 
Os Srs. Sen<tdores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redução final, o projeto vai à promul

gação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1; 

Discussão, em turno único, da redução final (ofe
recida pela Comissão de Redução em seu Parecer n9 
971, de 1983). do Projeto de Decreto Legislativo n\" 
17, de 1982 (n~ 127/82, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Ar.::ordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República federativa do Brasil 
e o Governo da República Populur de Moç-ambi
que, concluído em Brasília, a 15 de setembro de 
1981. 

Em discus.~ão a redução final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Encerrudu a discussão, u redução final é dadu como 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A mutéria vai à promufgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Reda~ão final do Projeto de Decreto Legislativo n'~ 
17, de 1982 (n~ 127/82, na Câmara dos Deputados). 

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

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1983 

Aprova o texto do Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular de Mo~ambique, C()d
cluíd() em Brasília, a IS de setembro de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~ E uprov<ldo o texto do Acordo Geral de Coo
peraçUo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Repúblie<l Popular de Moçumbi
que, concluído em 8ras11ia, u 15 de setembro de 1981. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 2: 

Discusslio+ em turno único, da redação final (ofe-
-- recicla pela Comissão de redução em seu Purecer n~' 

972, de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo n"' 
13, de 1983 (N<.>_l41/82, na Câmara dos Deputudos), 
que aprova o texto da Convenção sobre a Elimi
nação de todas as Formas de Discriminação Contra 
a Mulher, assinado pela RepUblica Federativa do 
Brasil, em Nova Iorque, no dia 31 de março de 
1981, com reservas aos seus artigos IS, parágrafo 41', 
e 16, parágrafo (Q, alíneas (A), (C), (G), e-(H). 
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Em discussão a i-edação final. (Pausa.) 
Não huvcndo quem peç<l a palavm, encerro a discus

são. 
Encerrada esta, a redação final é dada c_omo aprova

da, de acordo_ com o art. 359- dO- Regíinento In-ternO, 
A matéria--Vai ~---promulgação. 

E a seguinte a redaçãO final aprOvada 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nl' 

13, de 1983 (n<:> 141/82, na Câmara dos Deputados). 

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

DECRETO LEGfSlAT1VO No , DE 1983 

Aprova o texto da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Contra a 
Mulher, assinalado pela República Federativa do 
Brasil, em Nova Iorque, no dia 31 de março de 
1981, com reservas aos seus artigos 15, parágrafo 
4~, e 16, parágrafo ]'?alíneas (a), (c), (g) e (h). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i" É aprovado o texto da Convenção sobre a 

Eliminação de Toda'> as Formas de Discriminuçào Con
tra a Mulher, ussinado pela República Federativa do 
Brasil, em Nova Iorque, no dia 31 de março de 1981, 
com reserva aos seus artigos 15, parôgrafo 4"' e 16, pará-
grafo 19, alíneas a, c, g e h. -

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgota.da a 
matéria da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do pro
jeto de Decreto Legislativo n"' 37, de 1983, lido no Expe
diente_, e que nos termos regimentais deve ser discu_tido e 
votado nesta oportunidade: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n" J7 de 1983 e, nl' 40/83 na Câmafa 
dos Deputados, que autoriza o SenhOr Presidente 
da República a- aUsentar-se.do PiíS rio período de 14 
a 21 de novembro, em visita oficial a Nigéria, Ar
gélia, Senegal, Cubo Verde c Guiné Bissau, depen
dendo de parecer das Comissões de Constituição e 
Justiça e Comissão das Relações Exteriores: 

Solicito ao nobre Senador Passos Pórto dar o parecer 
da Comissào de Con-Sii_tUiÇão e Justiça. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Nacion:.~l, e sendo os cantatas como todos os povos o 
meio fundarncnt:d de solidificação de paz e de estreita
mento dos vínculos de solidariedade e mútua colabo
ração entre eles, nada mais justo e oportuno do que faci
litar <lO Chefe de Estado o cumprimento dessa relevante 
missão de -seu cargo. 

4. Ànte O exposto. oj)ítwmos, -no mérito, pela aprO
- - v-ãi;ãú do Projeto, por oportuno e conveniente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallu)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, para proferir 
o parecer da Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. VIRGILIO TÃVORA (PDS- CE. Para emitir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De conformidade com o disposto nos artigos 44, inci
so III t: 80, da Cun:;tituiçào Federal, o Senhor Presidente 
da República solicita ao Congresso Nacional autori
zação para ausentar-se do País. 

Dentro da competência Regimental desta Comissão 
quanto ao mérito da Mensagem, entendemos ser de 
grande interesse tanto para o Brasil como para as nações 
africanas que serão visitadus, conseiderando-se que ulti
mamente _nosso Pais tem sido alvo de visitas por impor· 
tantes personalidades e autoridades, conferindo-nos rele
vante diní'ensão. tanto na área política ·quanto econÓmi
ca. 

Sua Excelência, conforme expõe na Mensagem envia
da _ao Congresso, devido U exiguidade de tem-põ, somente 
poderá visitar, nesttl opo-rtunidade, a Nigéria, a Argélia, 
O"Sencgal, Cabo Verde e a Guiné Bissa__u, no período de 
14 a 21 de novembro corrente. 

Os fraternos laços que unem Brasil e essas Nações 
amig;,1s _são por demais conheddos dos Senhores Senu
dores e cremos, com esta visita, serão intensificados e 
aprofund<ldas essas relações peh1 via do diálogo franco e 
sincero que é a ·característica principal do -Presidente 
João Figueiredo. 

Confiante nessa tomada de posição do Governo Brasi
Leiro em v!sitar algumas das naçõ~s am~gªs da África, so
mos pela aprovação da matéria, nu forma como se en
contra no presente Projeto de Decreto Leg!§lativo. 

~O S"R. PRESIDENTE ( Moacyr nalla}--OS pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palu
vra para discutir a matéria. 

O SR. PASSOS_PÓRTO (PDS- SE. Para emilir pa·- -
recer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal\a)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discutír 
o projeto. O Projeto de Decreto Legislativo sob exame, origi

nário da Câmara dos Deputados, encaminhado com a 
Mensagem n" 399/83, autoriza o Senhor Presidente da 
República u ausentar-se do País, no período de 14 a 21 
de novembro corrente, para realizar visitas a algumas 
nações da África. ---

2. Na Mensagem dirigida ao Congresso Nacional, as
sim justifica a viagem o_Chefe.de Estado: "o crescente in
teresse das nações da África Ocidental e Central pelo 
Brasil vem se manifestando pelas inúmeras visitas de al
tas autoridades_africanas uo Pafs, bem assim pelos pedi
dos de colaboração que nos dirigem, o que confere im
portante dimensão à políticu brasileira de aproximação 
mais estreita da fro-riteirã atlântica". 

3. Em sua tramitação pela C amara dos Deputados, foi 
o Projeto examinado pela douta Comissão de Consti
tuição e Justiça daquela Casa, que o considerou corlstitu
cional, jurídico e de boa técnica leg-islativa. Assim, cabe
nos, tão-só, apreciar-lhe o mérito. -

Competindo ao Presidente da República dirigir a polí
tica eXterna do País. com a colaboraçãO dO Congresso 

O Sr. Nelson Carneiro (PTB- RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.- Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Inicialmente, quero pedir a atenção dos nobres Srs. 
Senadores para u Mensagem do Senhor Presidente da 
República. Sua Excelência diz que pretende visitar vários 
Pãtses africanOs, no que só merece loUvores por isso, no 
perfodo de 14 a 21 de novembro corrente. Mas conclui a 
mensagem dizendo: " ... pelo tempo que se fizer neces
sário à realização dessas visitas." 

Sua Excelência, na sua mensugem, previu a hipótese 
do imprevisto. Se-. por acaso, nãO for possível sair, por 
um defeito técnicO, o avião, no dia 21, e ele só puder che-

. gar no Brasil no dia 23,_ ele não estará viajando sem li~ 
cença do Congresso. Melhor fora que ele dissesse, a patir 
do dia 14 de nov~mbro, pelo período que for necessário 
pura visitar esses países. De 14 até o dia que fosse neces
sário pam visitar esses países. Pode haver uma inun~ 
óaÇâo, pode haver alguma coisa, em algum país desses e 
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o Presidente da República ficará ilhado; e como irú agir 
o Presidente? 

De ugora por diante, Sr. Presidente, acho que devemos 
tomar esse cuidado, cuidado que o Presidente teve na 
mensagem, quanto, <to termo, declarou: " ... pelo tempo 
que se fizer necessário ~ realização dess:.~s visitas." A es: 

-pú""i"mÇa -dele e apenas se ausentar Uo País de 14 a 21 dt 
novembro, mas ele não pode prevenir o imprevisível. 
Duí, acho que, de agont por diante, quem redigir esses 
decretos-legislativos !,leve redigi-los levando cm conta o 
imprevisível. 

Sr. Presidente, além dessa consideração, quer\<1 reno
var um apelo ao Senhor Presidente da República. Somo.;; 
um p<lLo;, livre. dcmocr(ltico. E quem conhece o mun(.\(), 
quem visitttva a Europa. a América, ou {lS diversos conti· 
nentes, tinha do Brasil uma imprcss~o terrível. desagra
dável. Essa impres:.ào se modificou com u abertura de
mográfica. 

No momento em que o Senhor Presidente úa Repúbli
ca, representuntlo um Pais dcmocrútico, -;ai para visitar 
nações da África._ mclhM seria se ele ali comparcce'ise 
sem essas inócuas e úcsnecessárias medidas de segu~ 
rança, porque p<lta o Euwpeu. o umerictmo. canadense, 
nós estamos m_t mesma situação desses países sul
americanos que. Com as medidas Uc emergênci<t, chegam 
ao excesso de proibir que determinado cidadão saiu de
pois de 10 horas. até üs 5 homs da manhã, quando nós 
aqui vivemos cm inteira paz. Daí o meu apelo para liUe, 
antes di! sair no _di ;.i 1_4, nessa visita necessúria, útil, da 
maior relevüm:ia para as nossas rebçôcs com o Conti
nente Afri~:.tno, o Senhor Presidente du Rcpúhlicu tome 
tl iniciativa de rcvogt1r cssa.s medida;; de emergência, jú 
-<'flitigamentc dcsneccssúrias, e hoje intCiramcnte desne
cesSárias. ila Oposição de qualquer pe.<>soa. 

Essas medidas de emergência vão tisnar a viagem do 
Presidente da Rcpúhlica. NUa se justifica mais que ela;; 
persistam. porque onde Sua Exceli!ncia for vai aparecer 
como ditador da América Lu tina. E essa figura do dita
dor da Amériea Latina, que se confunde, geralmente 
fora do Brasil, com essas constantes situaçôcs que ocor
rem no nosso Continente, essa imagem não é a real. E 
por não ser :.1 real, nflo devemos dar unw impressão erra
da da democracia brasileira, da abertura, de que Sua Ex
celt:ncia é reulmentc, o grande artífice. 

O meU-apelo é um elogio que faço a Sua Excelêneiti c, 
principalmente, porque ele vai sentir IC1 fora, extint~li> as 
mcdidus de emergênciu, uma traqüilidadc maior: porque 
ele represetita 0 que nÓS :>Omos: Um pttÍS-CID bUSC<I da SUil 

re~muraçUO dcmocrútica. 
Era o que tinhtl a ~izcr. (Muito hcm!) 

O SR. PRESIDENTE ( Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Fwnco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Mais uma vez, e neste momento permita-me V. Ex~ re
cordur o nobre S_enador Nilo Coelho. pmque foi um de~ 
fensor do projeto que apresentei ao Senado--da Repúbli
ca, ~m 1980, esse projeto, Sr. Presidente, não tem mt!íeci= 
do a devida consideração da Ças<l e tem obrigado o re
presentante de Min:1s Gerais a votar sistematicamente 
contra <l viagem do Senhor Presidente da Rcpúhlka ou 
as viagens do Senhor Presidente da República. 

Vejam, Sr. Presidente c Srs. Senadort.":i, que ainda ho
je, à tarde, a Liderança dú Governo, tendo na fig_um do 
Senador Octúvio Cardoso a sua presenÇa, lembrava que 
a postura do Governo,. nesta tarde, <.lprovando um sim
ples projeto de autori~:ação paru um cmpré;.;timo <.lO Es
tado de Goiús, mostrava a compreensão do Governo cm 
nUa requerer a devida verificaç~10. 

Sei. Sr. Presidente, que houve um acordo cnire as Li
deranças com a finalidade de que não se pcdi-;sc vcrili- -
cação de quorum para a viagem do Senhor Presidente da 
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República. Eu jú havia dito hoje à tarde e r!;pito aqui, 
nestu sessão de 18.30- minuto:.. Obediente à Lldemnça do 
meu Partido, nUo vou pedir esSa verificação. E se pedis
se, meu caro Senador OL:túvio O.trdoso, se a nossa Ban
cada se retirasse. a vídgcm do Senhor Presidente da Re
pública hoje não seria uprovada, creio eu, salvo melhur 
j11ízo de nossa parte. 

Sr. Presidente, o que cu quero deixar d:.u-_o_~jâ pedindo 
a V. E.x~ a anota~;ão do meu voto em coOtr:írio, é que 
quando ouvi o ilustre Lidcr do PTB falar, mostrundo al
gumas incorreções no período presidencial de deslocu
mento do País de 14 u 21 e~ ao mesmo iempo, furando no 
final du mens::tgem, ··peta tempo q-ue se fizer necessário à 
re::tlizaçào dessas visit.is"-, cu" n-ão -quéro me -dete'r nesses 
aspectos. c nem no aspecto lembrado pelo Líder do Go
verno. Líder do PTB - desculpem-me, às vezes. essu 
confustio, porque, hoje, -õ-PTB Se -confunde com o Pi-ó
prio Governo- mas, o Líder Nelson Carneiro lcmbrüu 
o aspecto das medidas de emergência. 

Eu _diria ao ilustre Senador Nelson Carneiro, a querrl 
uprendi a udmirar desde que cheguei a estu Casa, a quem 
não me canso de render as minhas homcnugens, que se 
outra fosse a Oposição brasileira. Senador Nelson Car~ 
nciro, este Congresso hoje ntio dariu lícençu ao Senhor 
Presidente da RepúbliCa. nãO ·peJO quorunl; não daria 
exatamente porque hú medidus de emergência, baiXadaS 
pelo Governo. V. Ex~ Jembruu muito bem a imagem que 
se pode fazer, neste instante, do deslocamento do Senhor 
Presidente da R1.']1ública- a- países importantes para o 
Brasil, pelos laços que nos unem a ·esses países, mas, 
sobretudo, pela imagem que ele pode levar, deixando 
aqui, sem nenhuma razão de ser, e até hoje i-tós nao eií-~
tcndemos e ninguém erttende- nestã Nação, porque medi~ 
das de emergência fontm baiXadas no Distrito Federal. 
Eu costumo dizer que a Oposíçtio brasileira não é Opo
sição como da vdha ·unN, quCV. Ex• cOI-iheCeu tão de 
perto c que eu não conheci ttio bem como V. Ex~ Costu
mo dizer que a Oposição brasíleir.i é um doCe dC coco em 
relação ao passado. à f<Imosa banda de músiéa d-a VON, 
aos grandes líderes da UDN, porque se "aqui estivesSem.·-
vivos. aqui estivessem presentes, o Senho.r E.residenii da 
República não iria realmente se ausentar do País comes
sas medidus de emergência. Mas, nós somos Unia Opo
sição dócil, nós somos uma OPosiçtio comprecn.siva, nós 
somos umu Op(1siçtio -que somos esmagados uté de for
ma anti-regimcntul em comissõés misfãs, -nãs Oo-sús 
questões de ordem, na velocidade que se quer dar a me~ 
didus legislativas. 

Veja, Sr. Presidente c Srs. Senadoics, sei que falo ao 
acaso, com a esperança de que, daqui a trezentos ·anos, 
alguém possa ler os Anuis do Senado e encontre lá o qut _ 
se pede ao Presidente da República, o que se exige, no 
seu aspecto normativo, a Sua Excelência, para se ausen
tar do País. Nós estamos discutindo uma ausência do Se
nhor Presidente da Rcrúblicu a quatro dias de sua via
gem. Quais os motivos que levam o Senhor Presiden-te da. 
República a se ausentar do País? O que que diz a Mensa~ 
gem? Nada~ Sr. Presidente. 

'"'"Vórios Chefes de Governo daquele Continente 
têm-me _convidado paru uma visita oficial aos res
pectivos países. 

O crescente interesse das nações..da África. Oci
dental e Central pelo Brasil vem se manifestando 
por inúmeras visitas de altas autorídades africanas 
ao País, bem assim pelos pedidos de colaboração 
que nos dirigem, o que confere importante dimen
são à política brasileira de aproximaç5o íriais estrei
ta com os vizinhos da fronteira atlântica." 

Isso bast.1 ao Purlumento, Sr. Presidente? Será que 
apenas adjetivos, advéfbios,- s-Ubstantivos, que pouco di
zem da missão Presidencial, demonstram nosso propósi
to de votar favoravelmente à ida do Senhor Presidente? 

N~o hú radic<ilismo, não há menosprc:io no Senhor _Pre
sidenle da República. Ao contrúriú, nôs aqui defende
mos. sobretudo, que o Brasil se aproxime das nações do 
Terceiro Mundo, das nações menos desenvolvidas, ao 
Contrário daqueles que defendem que o Brasil só deva 
m;tnter luç0s com as nações industrializudas, essas 
naÇ·õcs QuC têm impingidú a0 mundo uina üidem- fnter
n-iii;:ioiild grave, injusta. E que peço eu no meu projeto? 
Que Sua. Exo;.;d~ncia diga u razão determinante, d-u viagem 
- não expre:.sa aqui - <l naturea dos entendimentos. 
Eu nãú possà entender que o Senhor Presidente da Re
pública vai se ausentur, sem saber que entendimentos 
Sua E.icclêriCía vai manter, porque é claro que outros en
tcn-lliincniOS podem Surgir cm decorrência dU: sua visita. 
É evidente que nó.<> podemos perceber que isso poderin 
acontecer. Mas. vou_ m;.~i~ além. Sr. Presidente, e é por 
isso que disse que aqui,- nesta noite, eu me recordei do 
Senador Nilo Coelho, que. sentado mais distunte, 
levantou-se e defend~u o nosso projeto. E disse- m~smo, 
Sr. -Presidente, que esse p(ojeto-seria analisudo Pelo Ple
nário do Senadú, para aprová-lü ou puru rejeitá-lo. E S. 
E .. ~ falou c.om_a sua autúridade de Líder. Mus, o que eu 
vejú é que esse p·rojeto vai continuar dormindo na gãveta 
de um Senador do G0verno. 
~o .. Seu-llrt. 39~-~r._ Preside~,t~. _q~e pe~? eu?. 

··"Qliando do retorno ao Território Nacional, a 
uutürídade -que se tcnhu uusentado submeterá ao 
Congresso Nacional, no prazo de 30 dias, relutório 
circunstanciado _du viugem, contendo: 

ResultadOs dús t::ntendimentoS mantidos." 

O Sr. Josê Fragelli - Permite V. Ex' um apurte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer. 

O Sr. José Fragelli- Só para rclembrur que o projeto 
de V. Ex~ jú teve parecer nu Comissão de Constituição e 
Justiça., porque fui" O relutar: dando o parecer favoráYel, 
se não me engano, com uma ou duus emendas. V. Ex• 
tem razão nas indugações que faz sobre a rilotivaçàÜ deS~ 
sa viagem do Prcsidentç du RepUblica, não exp1icadu por 
Sua Exct:lériciu nu suu mensagem. Nós teríuillos até o di
reito de dizer, como o General Golbery dü Couto _e Silvu: 
Essu vontude do Presidente viajar não será mais um mo
me!llO de fuga aos trabull1os que impõem o cfetivo 
exercíciõ da l'residêncía da Repúblío;.;u, trabulho pelo 
qual Sufl Excelência ntio tem gosto nenhum, como disse 
aquele ex-Ministro Chefe d" Casa Civil? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senm:lorJo_s_é Fragelli: 
qu.mto às considerações do General Golbery do Couto e 
Silva, cu deixo de apreciá-las, porque, evidentemente, 
não vivi e não vivo_ perto do Senh0r Presidente da Re
pública para julgar. 

Mus. V. Ex~ tem ruzão, Está, na Comissão de Consti
tuição e Justiça, Senador José Fragelli, no dia 23-6~83, 
pehJ-mc-ncs-, é-a-(il-tima-ar.otaçào que-tenho e costümõ jo
gar em aberto. O Senador Guilherme Palmeira pediu vis
ta- é um direito que lhe assiste- no dia 23-6-83. Mas 
'sei tamb~m que o Regimento, quando se pede vista, dá 5 
dias para devolver, Sr. Presiden~e, os projetas. 
- jyf_~s_ 4i:óa eU, quando da interrupção do Senador José 
Fragelli, sempre muito bem acat::~da e respeitada .. 

_O Sr. Passos Pôrto- Senador ltumar Franco, V. Ex~ 
petmifC um aparte? 

O SR. _ITAMAR FRANCO- Pois não, Senador Pus
ses Pôrto. 

- O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador, fiquei iiQ.pres
siOnudo com a intervençtio feita pelo ilustre Senador Jo
sé Fragelli, quando alega que a viagem- do Presidente ... 
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O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex~ fh.;ou bem ou 
m_al imprcssiün:.tdü? 

O Sr. Passos Pôrto - Surpreendido. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ah!Surpreendidü. 

O'Sr. Passos Pôrto- Ê a primeira vez, nu História Di-
- plomCttic~l lnternaciüna.l dü Brasil. que o Scnhwr Presi

dente vui às nossas origens históricas, vai à África, umu 
viagem até sentimental, uma vi<tgcm que temos obri
gação - dentro da geopolíti~:a - de fazer. Qualquer 
Prc.s.idente teria ú devcr:_de faLê-la. Es-ta é uma aspiração 
que v_cm desde o.Governo do Presidente Jánio Quadrús, 
que não escreveu a sua política externa só na América 
LatÍfltl,'-pensou também na Âfrica, que é um novo merca
do de consumo e lntercãmbio c0mercial de nosso País, 
de múdo que <l visita dú Senhür Presidente deveria ter, 

1t sobn;tudü no Senado. a- Un-animidade. pelas altas inspi
rações que stio umu visitu desse porte e nunca que sej<l, 
ou que fosse, umu fuga dü Senhor Presidente du Re
pública paru deix::tr o exercício de seu cargo, que Sua E.x~ 
eelênciu tanto honra, com trubalho e esforço. Eu gosta
ria de lavrur o meu prote~to contra essa possível inter
pretação du viagem do Senhor Presidente da República à 
África. 

-O SR. ITAMAR FRANCO- Senudor Passos Pórto, 
pelo que entendi, o Senador José Fragelli expressou o 
pensamento, não dele. S. Ex• teve o cuidado de, uo ini
ciar sua frase, como é du postura do Senador José Fra~ 
gclli, dar o nqme do autor. Creio que S. Ex~ apenas citou 
a frase, não fez maiores ~:onsiderações ou, se as fez, eu 
não entendi que' S. E-x~ tivesse concordado com os con
ceitos _emitidos pelo antigo uuxiliur do Senhor Presidente 
da República. porque c-onfessou V. Ex', purticu\armen
tc, a~:hü que. se eu fosse um ex-auxiliur do Senhor Presi
dente da República. jamais emitiria conceitos sobre 
aqUele com que-m trubalhei. Mas, é o meu pensamento, 
pode não ter sido o pensamento daquele ex-auxiliar do 
Senhor Presidente da República, a quem tumbém não 
conheço. 

Com ú que V. Ex• diz do uspccto sentimental, nós es
tamos de acordo, dos laços que nos unem, do reforço 
qüe é i::iecessárib'se estabdCcer. Cóino V. -Ex' diz, às nos
sas origens. Mas, o Parlamento brasileiro não pode ape
nas aceitar uma ~·iagem sentimentul: nós temos que_ saber 
o que o Presidente da República vai fazer e nós precisa
mos entender c compreender exatamcnte se esses laços 
csttio sendo mantidos. não upenas na sua afetividade, 
mus no sentido, também, normutivo da busca do pro
gresso. do entendimento com o comércio. E é por isso, 
nobre Senador Pussos Pôrto, que falo aqui, no meu art. 
JO: 

Art. 3~'- ''Quundo do retorno a0 Território na
cional, a autorid<Jde que se tenha <Jusentado subme
t~~ní ao Congresso Nacional. .. " 

Y!!jU, Senador Pussos Pôrto: 

" ... no prazo de 30 (trinta) dias, relatório circuns
tunciado sobre u viagem, contcndü.resultados dos 
entendimentos mantidos, cópias dos tratados, ajus
tes. convênios, protocolos, ou outros instrumentos 
firmados em nome do País." 

Eu pergunto a V. Ex~. Sr. Presidente, e pergunto a V. 
Ex's. Srs. Senadores, se é demais solicitar ao Senhor Pre
sidente da República- e o meu projeto abrange, inclusi
ve, b Vlce-Presidente da República -se é demais, se é 
uma exigência ou não, fundamental, do Parlamento bra
sileiro de conhecer o que se faz, ou em seu nome, o que se 
faz ou o que se pretende fazer lá fora. E aqui abro um 
corte,_Sr~ Presidente. Ainda hoje, ouvia, estarrecido, Se
nador Nelson Carneiro, o Presidente do Banco Central 
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do Brasil dizer que, no chamado Projeto 2, o Brasil estâ 
negociando 6 bilhões e 500 milhões de dólares, quando, 
no documento enviado ao Senado e ao Congresso Na~ 
cional, que não é exanlínã.do, se fala em 4 bilhões e SOO 
milhões de dólares._Ê contra isso que estamos nos posi
cionando, é coritra isso que nós somos; Sr. Presidente; lã 
fora se processam os entendimentos e nós não -sabemos, 
e muito mais de uma viagem presidencial. Sei, Sr. Presi
dente, que vou ... 

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

O SR. ITAMAR FRANCO - Concedo o aparte ao 
nobre Senador OctâVío Cardoso, com muito prazer. 

O Sr~ Octávio Cardoso --Acho que V. Ex• tem toda 
razão quando pretende que a mensagem, solicitando au
torização para a viagem, seja O Quanto possível explícita, 
Agora, V. Ex• coloca uma dúvida sobre se o Brasil não 
estaria apenas realizando um cantata meramente senti
mental e, segundo entendi, V. Ex•, se isso--õcorresse, a
charia pouco. O que eu acho é que o Brasil, com relação 
ao Terceiro Mundo, não adota uma política terceirci
mundista, como mui_tos desejam, especialmente aqueles 
que pretendem que o Brasil se relacione apenas com o 
Primerro Mundo, e acham que a posição terceiro
mundista com o Brasil é para se aproximar do Segundo. 
A verdade é que o nosso Chanceler, comparecendo à Co
missão de ReJações Exteriores-.-e V, Ex• estava presente, 
disse; ·~as ligações que mantemos com os países do Ter
ceiro Mundo são variadas, obedecem a padrões de inte
resse mútuo, admitem convergência de valores em múlti
plos temas. Somos pafses em desenvolvimento, e isso exi
ge de nós ações específicas, determinadas por essa con
dição, A forma específica de nosso relacionamento com 
o Terceiro Mundo é uma decorrência de nossa própria i
dentidade nacional, dos nossos interesses externos, não 
há, nem nas declarações, nem nas açôes externas brasilei
ras, automatismos ou passionalismos", O Sr. Ministro 
Saraiva Guerreiro fez questão de dizer que nós não nos 
posiclonávamás conceitualmente, mas com_ o nosso inte
resse de País indep-endente que deseja negociar, não com 
os países industrializados, apenas, e competitivos, inas 
com países do Terceiro Mundo, em desenvolv~mento, 
que possam se~ um mercado produtor para o Brasil que 
também, se industrializa. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu é que agradeço a in
tervenção de V. Ex.• e concordo com os conceitos emiti
dos pelo nosso Chanceler. Creio que V. Ex.• ... 

(O Sr. _Presidente faz soar a campainha.) 
Sr. Presidente, jã Vou C:iiCerrar-. Sei que estou cansando 

o Senado, mas jã vOU enCerrar. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Absoluta
mente, é um prazer ouvi-lo, mas o Regimento é impiedo
so .• nobre Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, quem 
me dera que o Regimento fosse impiedoso para todos. 
Mas, de qualquer forma, vou encerrar, sempre com mui
to respeito e carinho a V. Ex• ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Muito obri
gado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... a quem, neste instan. 
te - fugindo, até, do meu assunto- cumprimento pela 
maneira como conduziu a última sessão do Congresso 
Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Muito obri
gado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Rendo· lhe, aqui, ape
sar de ter indeferido todas as minhas questões de ordem, 
as minhas homenagens pela maneira cavalheiresca, edu-
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cada, tranqüila e patriótica como V. Ex• dirigiu aquela 
reunião do Congresso Nadonal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Muito obri
gado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, Sr. Presidente, 
encerro dizendo que votarei contra, não pedindo verifi
cação de_ quorum, pelo acordo que o meu Partido fez 
com o Partido do Governo, mas certo de que um dia, e é 
possível que eu já não me encontre mais no Senado da 
República, o Presidente da República do meu País possa 
se ausentar e, no seu retorno, prestar as devidas cont_as_ 
ao Parlamento NacionaL E ainda mais, Sr. Presidente, 
quem sabe, respeitar a Oposição brasileira que tão forte
mente tem defendido, independente da ordem partidária, 
também a política externa deste Governo. 

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

O Sr. Aloysio Cbal'es- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra, ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR.ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO O
RADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. l'RESIDENTJ;: (Moacyr Dalla)- Não haven
do mais quem queira usar da palavra, declaro encerrada 
a discussão. 

Em votação. 

O Sr. Humberto Lucena -(PM.DB- PB) --Sr. PreSi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. !'RESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Líder Humberto Lucena, para encami
nhar a votação. 

o SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Em vo
tação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria- vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a me
sa, parecer que vaí ser lido pelo Sr. 19-Secretário. -

É lido o seguinte 

l'ARECER N• 993, DE 1983 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
37, de 1983 (n9 40/83, da Cântara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissã-o apresenta a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n"' 37, de 1983 (n~' 40/83, na Câmara 
dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da 
República a ausentar.se do País no período de 14 a 21 de 
novembro de 1983, em visita oficial a Nigêria, Argêlia, 
Senegal, Cabo Verde e Guiné-Bissau. 

Sala. das Comissões, !O de novembro de 1983.- Joio 
Lobo, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Passos 
Pôrto. 

Novembro de 1983 

ANEXO AO PARECER N• 993, DE 1983 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
37, de 1983 (n~' 40/83, na Câlriara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termmos do art. 44, inciso III, da Constituição, 
eu , Presidente do Senado Federal, pro· 
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1983 

Autoriza o Senhor Presidente da República a 
ausentar~se do País no período de 14 a 21 de no
vembro de 1983, em visita oficial a Nigéria, Argélia, 
Senegal, Cabo Verde e Guiné-Bissau. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' b o Senhor Presidente da República autori
zado a ausentar-se do País, no período de 14 a 21 de no
vembro de 1983, effiviSíta oficial a Nigéria, Argêlía, Se
negal, Cabo Verde e Guiné-Bissau. 

Art. 2~> Es_te Decreto Legislativo entra em vigor na 
dã:ta de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE {Lenoir Vargas)- Achando-se 
em regime de urgência a proposição cuja redaç~o final a
caba de ser lida, deve ser submentida imediatamente à a
preciação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar razer uso da pa

lavra, encerro a discussão. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Leonir Vargas)- Passa·se, a
gora, à votação do requerimento n~' 834, de 1983, lido no 
Expediente, em que o Senador Marco Maciel e outros 
Srs. Senadores requerem realização de sessão especial em 
memória do Senador Nilo Coelho, em data a ser poste
riorinente marcada. 

Em votação o requerimento. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavara ao nobre Senador Nelson Carneiro, para enca
minhar a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para enca
minhar a votaçãO. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
derlte, todo Õ País ficou-enlocíonado com o desapareci
mento do eminenter Presidente desta-Casa. E, ainda há 
pouco, muitos de nós voltamos de Petrolina, onde senti
mos a imensa mágoa que atingiu a todo povo daquele 
Município, que tinha em Nilo Coelho, não só o seu 
Líder, o seu condutor e a sua esperança. 

Acho qúe ã. medida sugerida, e por miiti também subs
crita, não deve ser aprovada nos termos em que está redi
gida. Lembro-me que quando o Senado perdeu a figura 
do seu ilustre Presidente Filinto Míiller, houve uma ses
são do Cong-resso Nacional para recordar a memória da
quele ilustre homem público. o que se pede ar é apenas 
uma sessão do Senado, quando melhor fora que esta de
cisão foSse aceita como sugestão para se consultar a Câ
mara e, de acordo com a Câmara, realizarmos uma ses
são especial do Congresso Nacional, onde Deputados e 
-Senadores manifeStãssem o seu apreço àquele grande ho
mem público, que marcou definitivamente a sil:f pre
sença pelo Cong~e~so Nacional 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, para encami
nhar a votação. 
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O SR. ALO YS!O CHAVES PRONUNCIA DJs: 
CURSO QUE, ENTREGUE Â REVISÃO DO O
RADOR. SERÁ PUBLICADO POSTI':R/OR: -
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) ~A ponde
ração do nobre Líder, uma, vez que haja consenso de par
te da representação do Senado, evidentemente que va
mos tomar essa providência. 

Como se trata Ya de uma solicitã.ção de Senador à 
Mesa do Senado, tínhamos pensado que se o Senado a
provasse a proposição e manifestasse esse desejo de que a 
sessão fosse do Congresso, a Mesa dO Senado entraria 
em entendimento com a Mesa da C~mara dos Deputa
dos, a fim de- que se promovesse a sessão conjunta. 

Entretanto, há sobre a mesa, requer_imento solicitando 
o adiamento da votação da matéria, que vai ser lido pelo 
Sr. J9-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 8.16, DE 1983 

Nos termos do art. 350~ combinado com a alínea c do 
art. 310 do Regimento_ Interno, requeiro adiamento da 
votação do Requerimento n9 834/83, a finl-âesef feita mi 
sessão de 

Sala das Sessões, IOde novembro de 1983. -Aioysio 
Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em conse
qüêncía da deliberação do Plenário,-ficada adiada a vo
tação do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Var_gas) - Há orador __ 
inscrito. 

Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

A classe dos economiários, não SeOdO d::i.-s mais nume
rosas, é uma das mais eficientemente organizadas do-
País, tendo, na Associação do PesSoa( da Caixa EcÜnô
mica do Estado do Rio de Janeiro um Verdadeiro baluar
te, na luta pelas justas reivindicações qui defende, sem~ 
pre definindO posições com firmeza, para erlfrentar so
luções que possam- vir a prejudicar as conqUiStas Obtidas 
em tantos anos de trabalho. 

Sr. Presidente, o Presidente da entidade, ree_Ieito pela 
quinta vez em junho último, 'ao assuritfr á direçào da AP
CE, assinalou não ignorar a necessidade de apelar-Se 
para toda a habilidade poHtica, com viStas a obter so
luções emergenciais e imediatas para a manutenção do 
terreno conquistado. 

A certo trecho, .salientou: 

"Nós, economiãríos, nOS Orgulhamos da nOssa 
empresa e tenho a certeza de que, com toda a crise 
que atravessamos, nossos dirigentes saberão mos
trar às autoridades do País que não pertencemos a 
um órgão deficitário, mas sim a ·Uma empresa ali~ 
mentadora de nossas reservas financeiras: Nós nos 
auto-sustentaremos e manteremos a Caixa com nos
so trabalho e nossa dedicação." 

Ressaltando como essa instituição procura atender à 
confiança do Governo, principalrllénte na produtiYidade 
do trabalho, destacou a colaboração eficaz dos econo
miãrios com as autoridades, adYertindo: 

"Mas precisamos de tranqüilid.ade para que não 
seja afetada a nossa produtiVidade e ·n-ão sofra arra~ 
nhões a excelente imagem que projetamos, no pas
sado e no presente, e, acredito veementemente, no 
futuro, junto ao nosso povo ... " 

No mesmo dia em que se realizou~a posse da diretoria 
da Associação do Pessoal da Caixa Econômíca, a FE-

NAE, Federação _Nacional das Associações Econo
iniárias enviava ao -Presidente da CEF, um memorial a 
respeito de medidas restritivas anunCiadas, atingindO; in
cluSive, aposentadOs e pensionistas, ao mesmo tempo em 
que repudiava a acusação de mordomias na institUição, 
negando a existência de benefícios ilegítimos. 

Na verdade. "os encargos com pessoal da CEF repre
sentam apenas 3,9% do_total de suas despesas, conforme 
balancete de abril último. 

Conclui a exposição manifestando de que o Presidente 
da Çaix_a,ln,teg_rante da comunidade economiária. "sabe
rã ass:umir posição de defesa intransigente_dos direitos de 
seus colegas, demonstrando aos altos escalões do Gover
no Federal que a classe não pode arcar com ônus adicio
nais. além daqueles qu-e já lhe foram impostos''. 

Ao transcrever esses pronunciamentos, queremos 
solidarizar-nos com os economiários brasileiros, na defe
sa dos seus legítimos direitos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidên
cia ~omunica que a sessão ordinária de amanhã será des
tinada à eleição do Presidente do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vurgas)- Está encer
rada a sessão. 

( LePa/1fa-.<;e, a sessão às 18 horas e 35 minutos.) 

DiSCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÀO DE 8-11-83 
E QUE. ENTREGUE À REV/SÀO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O CongreSso nacional deve apreciar hoje mais um 

Decreto-lei, o de n"' 2.065, que dispõe sobre a legislação 
do Imposto de Renda, reajustamento de aluguéis, pres
tações dos empréstimos do SFH e, mais uma vez, alte
rando a Política Sahlrial. 

Em nome do PMDB, o Senador Fernando Henrique 
Cardoso, fixou alguns dias atrús, desta tribuna, a po
sição do nosso Partido sobre as conseqüências dano"SaS 
do Decreto-!ei n<:> 2.064 pilra a economia e para a socie
d-ade, em geral. 

Mal acab<Jra de pronunciar o seu discurso sobreYeio o 
D.L. n"' 2.065. dispondo sobre os mesmos assuntos, alte
rando alguns aspectos do decreto anterior. 

Agom mesmo, acabamos de ouvir o pronunciamento 
do nobre Senador Fábio Lucena, e, pelos apartes que S. 
~x• recebeu, fica bem. patenteado que no seio da própria 
Bancada do PDS, no Senado, ha uma séria controvérsia 
SObre o famigerada Decreto-lei n9 2.065. 

O 2.065 foi anunciado cqmo fruto d~ negociação entre 
o Governo e o seu próprio Partido. Foi, também, festeja

·- do pelo P~S como a vitória da classe política sobre a tec
nocr'-lcia. 

Tenho por dever não respeitar esse estado de euforia 
que riConl.eteu o Partido do Governo porque não vis
lumbro no novo decreto qualquer traço de fortalecimen
to do Poder LcgislatiYo. 

Pelo contrário. Vejo neste momento difícil da vida 
brasileini o Poder LegislaHYo continuar despido de Su<J 
finalidade primordial que é a de legislar. 

Ali~s. o comportamento do próprio PDS mi Comissão 
Mista que deveria·apredar a matéria- como já tive a 
oportunidade de registrar desta-Tribuna- contraria cla
ramente a suposta intenção de fortaledmento da classe 
p-olíticõl ou do Congresso Nacional, pois revelou-se arbi
trário e em total e flqgr_ante desapreço para com os repre
sen-tantes dos partidos na Oposfçào nela representados. 

Impossibilitado por manobras autoritárias e que con
. trariam a- tradição de comportamento parlamentar nas 
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Comissões do Congres~o. de debater adequadamente o 
assunto. o PMDB decidiu re!irar seus membros da Co
missão,_ deixando todavia consignada sua rosição con
trária ao Decreto-lei n9 2.065 em documento lido pelo 
comp.:t-nho;.·íro Senador Severo Gomes e que, na condição 
de Líder, dei conhedmento u esta Cust~ na última sexta
feira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O desrespeito uo Poder LegislatiYo e a ineficiência gri

tante da política econõmica do G0verno podem ser ain
da melhor comprovados se fizermos um simples exercí
cio d-e memória. Vejamos: 

J9 Em janeiro do corrente ano. quando a inflação 
U<."Umuladu nos últimos doze meses atingia a casa dos 
104%, o Governo baixou o D.L. n9 2.012 dispondo sobre 
a correçào dos salários c ;:tlterando a Lei n9 6.708/79. 

A jüstificativa governamental para o ato foi a necf:ssi
dade de conter os aumentos salariais, responsáveis pela 
pressão infl<lcionúria. Esse decreto limitava o reajuste de 
100% do INPC para_ quem percebia até 3 salários mi'ní-
mos. 

29 Em maio, após demoradas negociações com o 
PTB. o Governo editou o D.L. n~" 2.024 estendendo o 
reajuste integral do INPC até 7 salários rníriimos, man
tendo os d~muis níveis. muis ou menos nas mesmas fai
xaS de ieajÚstes. . . . 

3\' Em julho, malogrado o uoordo com o PTB, cujas 
causas não me cumpre analisar, sobreveio o D.L. nl' 
2-.Q45, mais ·violento e mais desumano, impondo reajus
tes limitados, em todos os níveis a 80% do lN PC. a esta 

- altura já expurgado, também por decreto. 
A justificativa era sempre a mesma: conter a espiral in

flacionária, que no mesmo mês batia todos os recordes.: 
13,7% em um só mês. 

. Ninguém, no Governo,- Senhor Presidente, Senhores 
Senadores, admitia àquela altura, que a política salarial 
adotada de forma tão dnística, fosse fruto de nego
ciações: ou imposições do ·FMI. 

Várias vezes apelamos nós do PMDB ao GoYerno no 
sentido de rever suas posicões com relação ao Fundo 
Monetário c, sistematicamente, fizeram ouvidos de mer
cador. As opo.~ições, manietadm; pelo instrumento ana
crónico t;io decreto~ lei virarn-se impelidas a assumir po
sições de confronto direto com o Governo que jamais 
admitiu permitir que o Cm1gresso legislasse sobre a polí
tica salarial. 

Assim, unidos, fomos obrigados a rejeitar os 
Decretos-leis n<.>s 2.024 e 2.045. Não havia como alterá
los.:._a via-tnii'lsYersa do decreto-lei não deixava alternati
vas ao Congresso.-:Assistia-se o interesse público sendo 
agredido pelo seu próprio remédio. 

Falava-se naquele tempo, que o Governo queria nego
ciat.--lndãgltVamos nós do PMDB: negociar o quê? Ne
gociar com quem? Mas, na con_dição de Uder do meu 
partido nesta Casa,_ dizia e repetia sempre que estávamos 
dispostos ao entendimento. 

Mas o Governo só aceita o entendimento se houvesse 
o adiamento da votação do Decreto-lei n9 2.045. O Con
gresso não tinha razões para esperar, muito menos a 
Na~ão. aflita e desesperada. Não poderia haver entendi
mento sobre o conteúdo do 2.045. Ess.e, seria rejeitado 
inexoravelmente. 

Em sua votaç_ão, o Congresso c u Nação foram sur
preendidos Por mais um ato de forç<l emanado_do Poder 
Executivo~ que pôs em uso as "salvaguardas do regime" 
substitutas do famigerado Al~5 na Emenda Constitucio
nal n"' II: sem mais, nem menos, decretou "medidas de 
emcrgêrrcia" para o Distrito Federal, sob u estranha ale
gação de que as sollcltàra o Presidente em exercíciO desta 
Casa, e do Congresso Nacional. 

O intuito foi claro: pressionar e intimidar o Congres
so, para não votar o 2.045 e impedir que os legítimos re
presentantes das classes trabalhadoras exercessem o sa
grado direito de manifestar suas apreensões aos seus re-
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presenwntes no Congresso, como aliás, já por diversas 
vezes tive a oportunidade de assinalar nesta Casa. 

Mesmo assim, o Co]lgresso aturdido e perplexo com o 
ato de violência rejeitou o Decreto-lei n9 2.045. 

Que houve, cntlio,_ Sr. Presidente, Srs, Senadores? 
Na manhã seguinte fl rejeição do 2.045 o País desper

tou regido por um novo decreto sobre politica salarial, 
mais um fruto do autoritarismo, sediado no Paládo do 
Planalto: agora o de n'? 2.064! 

Saiu d<tS gavetas do Pu lúcio nas caladas da noite e era,. 
certamente, sobre ele que o Governo pretendia negociar 
com a Oposição. 

Negociar o quê'? Com quem? 
Estou, hQje, plenamente convencido, Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, que o Decreto-lei n9 2.064 foi usadQ 
como "isca" pelo Governo; editou um decreto mais vio
lento que todos os anteriores c uguardou a reação. A 
Nação inteira protcstou._O PDS ao constatar, inclusive, 
que o trabalho do seu "Grupo dos li" havia sido descar
tado pela tecnoburocrada oficial, verificou, de iinedí<i.to, 
que esse decreto teria ~l mesma sorte dos demais. 

Só então, o Governo decidiu neg"ociar. 
Negociar o quê? 
Negociar alguns artigos do 2.064 que impunham sa-

crifíc . .-ios maiores à classe assalariada e aos aposentados. 
Com quem? 
Com o seu próprio partido.~ 
Na mesa de_ negociações não ~tayam presenteS quãis-

quer representantes das oposições. Ou s.cja, o Governo 
m<mtinha alijado~ das discu~õ~s )SJdo~~ os partidos de 
oposíçiio e, no finai_,_ mais _uma vez, impingiu ao Congres~ 
so e ü Nação, através de_sua fórmula predileta de legis
lar. um decreto-lei que, se bem analisado, é de ver-se que 
é a síntese dos anteriores. 

A diferença é que, ngora,jii ·não é somente a necessida
de de conter o ímpeto da inflação que atingirá neste mês 
a casu dos 200%! O GOverno confessa.às escâncataJ?._que, 
se não for aprovado o D_ecreto-lei n' 2.065, .até o dia 14, 
não haverá acordo com o FMI e o Brasil nã9 _ter~ o pro· 
metido dinheiro par:1 o fim de ano. 

A despeito du pressa com que o partido do Governo 
pretende faLer votur o decreto e do festejado ac_or_do com 
o PTB, cumpre saber a quem serve o novo decreto, 
comparando-o com os anteriores, em termos rígidos de 
polític;l salarial. 

O trabalhadnr bmsileiro que-ganha atualmente cinco 
salário mínimos (Cr$ 285.600,00) teriu, pelo 2.024, um 
aumento de 64.2%, que corresponderia ao INPC integral 
e p:1ssaria :1 ganhar Cr$ 468.955,00. Com o 2.065 o mes
nlll trabalhador terú um aumento de 59%, passl!ndo a ga
nhar Cr$ 454.286,00. Perde, portanto, 5,1 o/c, ou seja, Cr$ 
14.000,00 por mês, o que é ba:;tante ac.:entu:.~do no bolso 
de um trabalhadm. 

Quem g:mh;t dez salários mínlmõs (Cr$ 571.200;00);o
aumento pelo 2.024 seria_ de 60.34%, enquanto que pelo 
2.065 l) re<t]Uste sCrú dC 51,36%, ou seja, com o 2.024 p::~s
S<Iria a ganh<tr Cr$ 915.907,00 c pelo 2.065, Cr$ 
864.56R,OO, ú que rcf,-resCnta uma diferença de Cr$ 
5i.JJ9.00, que corresponde a· mCnos de 9%._ 

Finalmente, quem ganha vinte salflrios mínímos (Cr$ 
1.142.000.00) vai perder Cr$ 88.010~00, já que p_elo 2.0~4 
t~ria um re<tjuste de 51 ,Q3%_, passando para Cr$ 
1.725.469.00, enquanto pelo 2.065 ficaria com 43,33%, o 
que representa um salúrio de Cr$ 1.637 .459,00. 

Neste_ ponto cumpre indag<Jr aos representantes do 
Grupo Partíópaçtio -dá PDS e aos que integram a Banca
da do PTB, nu Cümara dos Deputados,- porque tenho 
certera que o Senador N_elson Carneiro irá nos ac_ompa
nh,lr na rejeic,;lio desse dc_creto-!ci - como podeni expli· 
cnr terem rcjeittldo o 2.024- que era melhor para o tra
balhador- e, agor:t, pretenderem aprovar o Decreto-lei 
n<.> 2.065? -

l)IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !I) 

Serú, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que as medidas 
de emergência innuencíaram o espírito desses Pt~rlamen
tares? 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex•, 
nobre Senador. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Líder Humberto Luce· 
na, oS nútileros que V. Ex~ citou estão condicionados ao 
critério da semestralidade, como bem o sabe V. Ex• 

O S-R. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente. 

O Sr. Fábío Lucena - Acontece que ó art. 39 do 
Oeçreto-lei_ nQ 2.065 confere poderes ao Presidente da 
Ref!ública para alterar o critério da periodicidade por 
decreto. A periodicidade é estabelecid-a por lei, o que era 
a6surdo. Amanh::í, o Presidente da República entende 
que o reajuste nüo deve ser semestral,_ mas sim anual ou 
dC-Oóis em áois anos e, por simples decreto, ele altera um 
critériO que é eStabelecido em lei. Este é mais_um dos a,s~ 
rectos monstruosos do decreto-lei que vai ser impingido 
a-"esta Nação. Era o aparte que eu queria dar ao discurso 
de_ V. Ex~. 

Q SR. HUMBERTO LUCENA:-:- Ex~ttamente, nobre 
Senador Fábio Lucena! Quantas vezes já não foi feita a 
ameaça de que o Governo poderia, de uma hota_ para ou
tra, extinguir a semestralidade dos reajustes salariais_. É 
só o que falta acontecer para piorar, ainda mais, a sí
tuução da grande massa assalariada brasileira. 

Conc!ui·se, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
o DeCreto-lei n9 2.065 dá continuidade à polítíca de re
ces&li.o a que nos relegou o FMI com as suas exigências. 
--A diminuição do poder aquisitivo da classe média an

te_s.__dG_ d~helar a ínfiaçào - e os números provam que 
_reajuste de salário não é causa de inflação. Sabe-se que o 
percentual dos salúrios no PIB é de apenas 20%- pro
vocam mais desemprego e mais tensões sociaiS~ 

Por outro ludo, u crise internacional já não serve de 
amparo à tese dos tecnocratas que- enconli"<ivam nela res.:
paldo às justificativas para as nossas dificuldades inter· 
nas. Estão aí as notícias sobre Israere Japão que não sa
bcrn o que fazer ~om o excesso de do lareS que p6Ssuem. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadoies, não Vejo outra
saída senão a via do Poder_Legislativo par~ a tomada de 
decisões no campo da política econõmica e social, a fim 
de que o País possa emergir das trevas a que foi levado 
peb tecnocracia dominante. 

E. neste instante, <kscjo fazer uma referência especial 
a uma notícia. divulgada hoje pela imprensa. de que o 

- Governo, cedendo Unstantes apelos d_ç alguns Líderes 
do PDS, teria rccuaQQ. dQ propósito de baixar um novo 
decreto-lei reguland<:'_a situação ~as estatui&:, e que reme
teria então uma mensagem, ac(;nipanhada de projeto de 
lei, para que o dehate fosse aprofundado no Congresso e 
aqui, quem sabe, surgisse -como sugeriu desta tribuna 
o nobre Senador Roberto Saturnino, com a sua corope• 
tência e au_toridac;le de Líder do PDT- um estatuto que 
viesse a reger, definitivamente, as empresas estatais no 
Brasil. Se bem que, é preciso que se ressalve, se esta é 
hoje a intenção manifestada pelo Governo, segundo os 
jornais. por outro lado, estarreceu-me o fato de que o 
_Q_overno tenha baixado um simples decreto, assinado 
pelo Senhor Presidente da República, limitando a remu
neraçtt.o dos empregados das estatais quando, há pouco 
tempo, havia publicado O Decreto.Jei n9 2.036 sobre a 
mesma matéria e que foi, inclusive, rejeitado pelo Con
gresso Nacional. Como é que se pode então conceber 
esttL incoerência: se a matêria deveria Ser tratada num 
dc-.:reto-ki, como é o Governo veio agora a discipliná·la, 
atravCs de um simples decreto do Poder Executivo? 

Prossigo, Sr. Presidente: 
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Não será pela rejeição ou aprovação do D.L. n9 2.065 
que teremos resolvidos os nossos problemas, embora es
teja convencido de que- uma vez aprovado esse último 
Decreto - o Ministro do Planejamento, com o seu ca
racterlstico ar de galhofa, vai dizer que o Congresso deu. 
lhe um instrumento muito melhor do que pedira arites. E 
o Presidente d.a República dirá que, afinal, o Congresso 
criou juízo". 

Por isso, exorto meus eomp<mheiros, ainda que ma· 
no bras regimentais venham a permitir que o Partiáo-flãO 
decidu sobre o fechamento da questão, a usarem de to
das as formas_ possíveis para impedir a aprovação do " 
D.L n9 2.065,' para que o PMDB não cooneste a prax.e 
Governamental de estabelecer e alterar leis pela prática 
contu~ãz e sucessiva desse expediente c para que não 
pairem dúvidas de que o Poder legislativo não tem as 
"medidas de emergências", ou a irascibilidade do s~u 
executor. 

Antes de terminar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, in
formo a Casa que, amanhã, entregarei formalmente à 
Mesa do Congresso N.acional, assinado por todos_ os Se
nadores que compõem o PMDB e as demais Bancadas 
de Oposição, nesta Casa, o requerimento de convocação 
extraordináriu do COngresso Nacional, enquanto dura
rem as medidas de emergência. É bem verdade que esse 
requerimento não perfaz o total dos 2/3 necessárioS, se
gundo a Constituição, mas, deixo aqui um veemente ape.
lo à Liderança do PDS para que libere os membros de 
sua Bancada, no sentido de su.bsc_rev.ere:m esta propo
sição para que, se após o início do recesso do Congresso 
Nacionai essas medidtls de emergência ainda persistirem, 
o Poder Legislativo esteja em pleno funcionamento, pelo 
menos, fiscalizando-as a fim de que aqui possamos, desta 
tribuna, continuar denunciando toda e qualquer violên
cia porventura perpetrada pelo seu executor contra os di· 
reito.s individuais e sociais da populaçUo ordeira do Dis
trito Federal. 

_O Sr. Lomanto ~-ú-nior- V. Ex~ me permite? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. Lomanio Júnior- A-ntes qiie V. Ex• termine, 
nobre Senador, quero dizer que eu me inscrevi para falar 
hojC U i1oiiê nO debate sobre o assunto aborda.do por V. 
Ex• Por isso é.quc deixo de responder imediatamente ao 
seu discurso. Não hü nenhuma desconsideração, pois 
sabe V. Ex~-do upreço que lhe tenho. Quanto ao seu ape
lo para que flós liberemos os nossos companheiros, este 
não será atendido, porque nós estamos preocupados 
com a situação do Brasil. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não é surpresa, 
nobre Senador. 

O Sr. Lomanto Júnior - Estamos profundamente 
preocupados com a crise que estamos atravessando, e 
acho meSmo - eu me incluo entre aqueles que julgam 
imperativa uma cõ"iljugação de inteligências, uma soma 
de esforços, não só da sua S.mc.ada como da· Bancada a 
que pertenço e que tenho a honra de liderar, neste mo
mento, como viee-Lídcr - a fim de que encontremos o 
melhor caminho. Nós não podemos mais contiouar, por 
exemplo: votamos a anistia e V. Ex's foram contra a 
anistia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não apoiado! 

O Sr. Lomanto Júnior - ... nós demos os passos os 
mais av:-~ntajados no sentido do aperfeiçoamento demo
crático c; todas as vezes, não contamos com o apoio de 
V. Ex~s E eu podia citar aqui uma série de medidas man
dadas pelo Governo, entre elas, a da eleição direta para 
governadores cm que V. Ex.~s se recusaram a votar. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Isto não é verdade, 
nobre Senador. 
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O Sr. Lomanto Júnior - Então. eu ucho que faG_er 
oposição é efetivamente um ato patriótico. A oPosiÇão' 
construtiva é necessária ão GoVerno.· Cf GoVerno -p-rCCiS<.l 
da Oposição paw corrigir, para trilhar-caminhos certos. 
para, ·nos mom·cntos de desvios, encontrar as saídas legí
timas e verdadeiras. Eu acho que, neste mom"eittO, ·ao in
vés-de V. Ex.fs estarem realmente numa posição quase-de 
confronto, de oposição sistem.íticu, de obstrução, de 
apelo a todas as formas que possam conduzir o Regi
mento a impedir a aprovação do projeto, Isto não cõh
duz a nada. O que nos conduzirá a solucionar a difícil 
crise que atravessamos- ejii. a defini neste momento
é o consenso, é a conjugação dos nossos esforços. Nós 
precisamos de V. Ex's Nós não somos soberbos, não nos 
julgamos os donos da verdade. Nós queremos a contri
buição do PMDB. do PTB, do PDT, do PT, enfim de to
dos os partidos, porque esta cdse necesSita ·rearrilente do 
esforço do povo brasileiro, do sacrifício do povo brasilei
ro para que pos-samos Contorrlá-la. A cada dia que da
mos um passo à frente, novos ob~táculos se antepõem às 
nossas soluções. Por isso é que-deixo de atender ao apelo 
de V. Ex~ E agora, endereço um apelo ao Líder Humber
to Lucena- que sei é um homem moderado, que sei ê 
um homem que- tem um se-nso de equillbrio - pura que 
procure examinar com mais cuidado o decreto, para que 
procure examinar com mais atenção as medidas que s5o 
medidas que doem, elas atingem, de certo modo, os tra
balhadores: mas elas isentam também os trabalhadores 
do Imposto de Renda, elas diminuem- sensiVelmente, 
para aquela camada que pagava o Imposto de Renda, a 
uma percentagem minima. _Há uma série de bt::nefícios 
que vão ao encontro dos trabalhadores. Sei que_ os traba
lhadores, depois de três salários mínimos, começam aso
frer na carne ... c e.u_ gostaria que isto nüo ucontecesse. 
Sabe V. Ex~ que sou um homem que venho do voto dire
to, que sou um homem que venho Ua tribuna popular, 
que sou um homem que venho conduzido para cá pelo 
voto do povo. Então, cu tenho uma preocupação enorme 
em zelar, cm não desviar o meu pensámcnto, ou não pre
judicar a minha decisão, ou o ml!u próprio voto em des
favor dessa gente que me mandou para cá. Estou con
vencido de que o decreto é uma necessidade. Precisamõs 
votá-lo, ele é uma pequena ajuda a esta terrível crise que 
atravessamos. Apelo a V. Ex• que reexamine a sua po
sição e faça com que o PMDB não procure aqueles 
meandros do Regimento, a fim de impedir a aprovação 
de uma medida necessária c imperativa à hora difícil que 
atravessamos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Vejo, pelas suas 
palavras, que V. Ex~ nuturalmcnte estava com o pensa
mento voltado parn outros problemas c não ouviu aspa
lavras finais de meu pronunc"iamcnto. 

O Sr. Lomanto Júnior- Pelo contrário, acompanhei
as com a máxima atenção. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... porque em ne
nhum momento apelei a V. Ex• ou à sua Bancada, como, 
aliás, o fê.l ontem o nobre Senador Fábio Lucena, para 
que votasse contra o Decreto-lei nQ 2.065, atê porque sei 
que o Diretório Nacional do seu Partido fechou questão 
no sentido da sua aprovação. O apelo que fiz foi no sen
tido de que a Liderança do PDS liberasse_os membros de__ 
sua Bancada no Senado, para assinar o requerimento de 
convoC<.~ção extraordinária que amanhã vou entregar ao 
Presidente da Casa, já assinado pelos membros das opo
sições nesta Casa, enquarito durarem as medi"das de 
emergência em Brasília. Não acredito que V. Ex• concor
de com a adoção dessas medidas de emergência que fo
ram tomadas sob o absurdo pretexto de que elas eram 
necessãrias para garantir o funcionamento do Congresso 
Nacional. 

o·sr. Lomanto Júnior- Elus serão episódicas, passas
geirns e rápidas~ como todo~ nós do- PMÓB e do PDS de
~ejamos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nós não as aceita
mos. Tanto elas são rápidas e passasgeiras que já estão aí 
há vários dias, sem que até agora V. Ex~ tenha feito aqui 
o seu protesto contra elas. Nobre Senador Lomanto Jú
nior, por outro lado, o que também me deixa perplexo é 
que V. Ex• tenha dito que nós do PMDB votamos contra 
a anistia, contra as eleições di retas para governadores. 

O -sr::-Lomanto -Júnior- V. Ex~s nào votaram ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não é verdade. 

O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex~s se retiraram do ple
núrio, recordo-me _comD se fosse hoje. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não corresponde 
aos fatos. Se V. Ex~ compulsar os Anais do Congresso 
Nacional há de verifrl.!ar que votamos, favoravelmente, o 
substitutivo do projeto de ;.mistia e bem assim votamos a 
emenda constitucional que reestabelecia eleições diretas 
para Governador de Estado, como votaremos amanhã, 
se elu vier, a proposta de emenda dÇI_ Senhor Presidente 
da República rcstabeleçendo us eleições di retas para Pre
sidente da República. Por outro lado, fiquei mais surpre
so ainda quando V. EX~ falou em aperfeiçoamento de
mocrático JúStameni.e V. Ex~ que no ano passado, nesta 
C.1sa, era um "fninCo dissidente do PDS,• e se dizia atingi
do pelas leis casuísticas que foram _implantadas no Brasil 
para reger o pleito9e 1982. V~ Ex~ foi para a·qlleia tribuM 
na fazer o seu protesto. Portanto, V. Ex~ é o que menos 
tem autoridade política, neste plenário, par~ _[alar e.m._ 

--aPerfeiçoamento das instituições políticas do Brasil. 

O SR. LOMANTO JÚI'iiOR - Permite V. Ex• um 
aparte'? y_. Ex• me citou nominalmente. 

O Sr~ He-_nrique Snntillo- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo 
soar u campainha.)- Lembro a V. Ex~ que o seu tempo 
está esgotado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Se
nador Henrique S•mtillo. 

O Sr. Henrique Santillo - Ouvi atentamente os apar
tes_do_Senad_or_LomantoJúnior ao-discursQ de-V .--Ex'--<>, 
anteriormente, ao discurso do eminente Senador Fábio 
Lucena, e temo que o Senador Lomanto Júnior acabe 
por se alinhar àt~ueles que pregam hoje o consenso, ain
da _que seja para 9 mal. Isso começa a se configurar no 
País; preg<He o t.-'Onsenso, a negociação, ainda qUe sC:ja 
para as coisas más. Isso não é bom. Isso é mau para a 
Nação~ é mau para o povo brusileiro. Veja bem V. Ex• 
que há poucos dias, retirando-se de uma visita ao Senhor 
Presidente da Rt:públicu, o industrial azevedo Antunes 
fez uma declaração à imprensa, que retrata essa situação 
fielmente. Disse ele: "O importante é que tenhamos uma 
lei salarial, se ela é bou ou má, não importa. Meu Deus, 
onde_ estamos! Onde estamos que políticos, industriais e 
o-utras lideranças da sociedade, estão a afirmar, com 
todo o desplante, que o importante é ter uma lei que o 
FMI aceite, não importa se é para o bem ou se é para o 
mal dos trabalhadores brasileiros. 'Esse é o caso do 
Decreto-lei n~ 2.065, sem s-ombru de dúvidas muito pior 
que o De<:rcto-lei nQ 2.024, rejeitado soberanamente pelo 
Congresso Nacional. Tem V. Ex• inteira razão quando 
cone-lama aqueles parlamentares do bloco "Partici
pação" do PDS. e tainbénl o PTB, p3.ra explicarem à 
Nação porque votaram contra o Decreto-lei n<~ 2.024 e 
agora estão dispostos a _ir ao plenário do Congresso Na
danai votar a favor do Decreto-lei n<~ 2.065 que é muito 
pior. Disse muito bem V. Ex•, disse muito bem o Sena-
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dor Fúhio Lucena, que esse decreto é desestabilizador da 
sociedade brusilcira. Ele desestabilizu o País, porque 
massacra a classe médiu, reduz o poder de compra dos 
trabalhadores brasileiros. colocurá u indústria nacional 
com capacidade ociosa ainda maior do que se encontra 
no murr:ento, c gerará mais desemprego, não combaterá 
innaçào alguma porque aumenta os impostos, ao mesmo 
tempo em que massacra os ~rabalhadores. Todos os eco
nomistas sào unJnimes hoje cm afirmar, e duvido que 
um do PDS venhu aqui ocupar o lugar do Senador LoM 
manto Júnior para dizer o contrário, todos os economis
tas são unf1nimes em afirmar que, na verdade, esse decre
to só serve mesmo para enterrar a Nação, só serve mes
mo para mostrar uo FMI a face desse Governo. Disse o 
Senador Lomanto Júnior que todo governo preza a Opo
sição, porque a Oposição é indispensável ao progresso 
-do governo. O Governo que S. Ex~ apóia nunca pensou 
assim. Pelo contrúrio, o Governo que S. Ex' apóia, auto
ritário, que está aí a gemer nos seus últimos estertores, 
esse Governo nunca pensou dessa forma. A Nação preci
sa- de Oposição, sim, mas precisa pura assumir o gover
no, assim que esses que estão no poder compreenderem 
que apodreceram e precisam apear-se dele. Por isso que a 
Oposiç::ío é importante para a Nação e não para ficar 
apenas""Critkando o Governo. Não, a Oposiç5o tem pro
postas, quer fazer propostas sérias para que a Nação 
possa realmente, compreendendo-a, mudar o que ui se 
enc-ontra, mudar o que o povo quer, o que a sociedade 
quer. A sociedude não quer um consenso para as coisas 
más: a sociedade quer é a autonomia do Congresso Na
cional, a deft!Su da soberania do Congresso Nacional, a 
altivez do Congresso Nacional como instituição repre
sentativa da Sociedade. 

O SR. HUMBERTO LUCENA O grande consenso 
nacional, nobre Senador, V. Ex~ tem toda razão, são 
eleições di retas para Presidente da República. Mais infe
lizmente o que nós estamos lendo nos jornais é que há, 
no momento, um grupo que está se formando, a partir 
da Câmara dos Deputados, no sentido de colher assinaM 
turas de parlamentares num documento em que se com
prometem, desde logo, a negar o seu apoio a qualquer 
proposta de emenda constitucional que restabeleça as 
eleições diretas para Presidente da República. Quando 
todos nós sabemos que só através delas, é que podere
mos encontrar a saída para a grave crise econômica e sO
cial que aí está. Então, teremos nu praça pública o gran
d_e_ dhílog_o, __ a gr_anc!e __ l)_ego_çj;;_tçã_o_,_ dLanJe_dQ povo, entre 
os pnrtidos e os seus candidatos com suas plataformas, 
como agora me."omo ocorreu na Argentina. 

Concluímos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que te
nho a lamentar afinal é que o nobre líder cm exerdcio 
do PDS nesta Casa, Senador Lomanto Júnior, egresso 
das hostes do ex-Partido Trabalhista Brasileiro, se com
prometa com tanta ênfase, com tanto poder de decisão, 
em aprovar um decreto que massacra, que liquida defini
tivamente as melhores e mais legítimas aspirações dos as
salariados brasileiros. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL· 
MIR PINTO NA SESSÃO DE9-Il-83 EQUE. EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO- (PDS- CE. Para encami
nhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Foi uma desagradável surpresa a notícia primeira da
quilo que seria o primeiro passo de um quadro clínico in
sidioso que levaria mais tarde o paciente, Senador Nilo 
Co~lho. ao desenlace futal, ocorrido na manhã de hoje, 
quando o estimado e incsquicível companheiro deixou 
de viver na terra para viver ao lado de Deus, na mansão 
celeste. 

Desde a noite de ontem, sabia-se da gravidade do seu 
estado de saúde, mas acalentávamos todos a esperança 
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de sua sobrevivência. Infelizmente, tal não acQnteceu; .e 
aqui estamos. nesta hora, c neste plenário, onde ele pon
tificou, com a sua iritcligência e respeitabilidude~ a pran
tear o seu _desaparecimento. 

Muitas e muitas vezes sentado à mesa \! na cadeira, 
neste instante, ocupada por V. Ex•, Senador Lenoir Var
gas, o saudoso Presidente soube com o seu estilo de esta
dista dignificar o cargo que os seus colegas senadores a _ 
ele confiou. 

Chegamos juntos a esta casa, em 1979, e logo seria o 
nosso Nilo eleito primeiro Vice-Prcsidente do Senado 
Federal no período de 1979 a 1980. 

No biénio seguinte, 81/82, a ele foi confiada a Lide
rança do nosso Partido, o PDS, em 19~3, ser elevado à 
dignidade de Presidente_ do Senado, cargo em que a 
crueldade_ da morte o atingiu. 

E aqui vai, como que. Sr. Presidc_nt~ _um princípio de 
metempsicose, ocorrido, neste instante, entre a minha 
pessoa e a do Senador Passos Põrto:. Preferi escrever esta 
homenagem, por reconhecer-me um homem emot.ivo e, 
no que escrevi, fiz uma refeiênc[ã'como a que fez há pou
co o Senador Pas~os Põrto, isto é, guardo nítido na me
mória o momento em que Nilo Coelho, deixando o Hos
pital Santa Lúcia, já- qUe acoiiSe"lhado, foi à procura em 
São Paulo de melhoria para o quadrO clínico que apre
sentava e que afctuva o seu generoso coração, áo ser-en
trevistado pela imprensa, sentado numa cadeira de ro
das, teve estas palavras para os jornalistas: "Não me ar
rependo do que faço e só me arrependo do que deixei de 
fazer". 

Esta expi'essão diz bem quanto forte era a personalida
de do eminente coleg_a que a morte retirou do nosso 
convívio. Rogo a Deus que o guarde entre os justos, 
dando-lhe a eterna recompensa! Desejo, neste instante, 
expressar, cm meu nome e no da minha família, à famílta 

de __ Nilo Coelho _o meu pesar que é também o do meu Es
tado. Ce::1rft. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CENTRO 
GRÁFICO DO SENADO FEDERAL - CEGRAF 

Ata da 85• Reunião 

Ãs dezessete horas- e dez min~tos do dia oito de no
vembro do ano de:mil novec~ni~-s e oitenta e três.-iw Sara 
de- reuniões do Conselho de Administração do Senado 
Federal, sob a Presidência do Dr. Aiman Noguc::ira da 
Gama, de acordo com delegação do Excelentíssimo Se
nhor Presidente do Senado Federal - em exercício Se
nador Moacyr Dalla, presentes os Conselheiros Luciano 
de Figueiredo Mesquit:J, Luiz do Nascimento Monteiro, 
Saia AbrahnQ e Aloísio Barbosa de Souza, presentes, 
também. os S"6flhort..-s Rudy Maurer, Luiz Carlos de Bas
tos, Floria~') Augusto Continha. Madruga, Maria de Na
zaré Pinheiro Carneiro, -João cÍe Morais Silva e Aloísio 
Barbosa ~e SQ,uza Filho, _respectiv[!_mente, Diretor Ad-_ 
ministrativo, Diretor lndustri<Jl, Diretor Adjunto, Asses
sora Jurídica, Assessor AdministratiVo e AsSessor -da Di
reter-ia Executiva do CEGRAF, reuniu-se o Conselho de 
Supervisão do Centro Gráfico do senado Fedefal. Aber
tos os trabalhos. o Senhor Presidente- em exercício
Dr. Aiman Nogueira da Gama passa a palavra ao Con
selheiro Luis do Nascimento Monteiro que apresenta pa
recer homologatório sobre a Tomada de Preços n' 0Cl6/83 
- CEGRAF destinada à aquisição óe papéiS-e cartões 
para reposição áe estoques e atendimento às necessida
des industriais do CEGRAF. Em seu parecer. diz o Con
selheiro que "sob o ponto de vista legal, não há o que 
Opormos à aproVação do processo lidtatório em eXame, 
uma vez que-rOi elaborado e executado de coilforinidade 
com a legislação vigente c normas regulamentares inter-
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nus, não havendo reclamações e/ou solicitUçõcs de re- -
cursOs por parte d~is ffrmas participantes vencidus". Re
tomando a pulavra, _o Senhor Presidente coloca a ma~ 
téda em discussàu. e não havendo quem se manifeste, a 
m_esma é colocada em votação, sendo, a seguir, ap·rova- -
aã. Passando-se tiO s_egundo item da pauta, o Senhor Pre~ 
si dente apresenta aos demais Conselheiros parecer, favo
ráVel. sobre o processo número 1945/8.1 onde a Direto
ria Ex.:ecutíva do CEGRAF, propõe uma atualização do 
Plano de Clas~ificação de Empregos do Pessoal do CE..
GRAF. Logo após a apresentação do parecer o Senhor 
Presidente. cOloca a matéria em discussão, sendo ames
ma amplamente debatida por todos os Conselheiros. 
Logo após, procede-se a votação, sendo a matéria apro
vada devendo o Senhor Diretor Executivo do CEGRAF. 
providenciar as devidas alterações e anotações, com efei
tos financeiros a partir do dia Jo:> de novembro çorrente. 
Dundo prosseguime~to o Senhor Presidente passa a pa-

- 'l:.wra ao Diretor Executivo do CEGRAF- Dr. Aloísio-
- B<lrbosa de Souza, que <.!presentou aos deinais Conse-

lheiroS o ofício número 0158/83-CEGRAF-DE. Após 
sua explanação, o Senhor Presidente procede a votação 
·sobre u matéria que é aprovada por unanimidade pelos 
Co_nselheiros. Nada mais havendO a tratar, agradecendo 
a p-resença de todoS, o Senhor Presidente- Dr. Aiman 
Nogueira da Gama - declara encerrada os trabalhos e 
para constar eu, Maurício Silva - Secretário deste Con
selho de sUpervisão, lavrei a presente Ata que depois de 
lida _e ap"fovada ser~ assinada pelos demais Membros. 

Brasília, 8 de novembro de 1983. - Aiman Nogueira 
da Gama, Presidente - Luis do Nascimento Monteiro, 
Membro- Sarah Abrahão, Membro- Luciano de Fi-
gueiredo Mesquita, Membro - Aloísio Barbosa de Sou
za, Membro. 
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I-ATA DA 202• SESSÃO, 
EM 11 DE NOVEMBRO DE !983 

I. I- ABERTURA 

1.2-FALA DA PRESIDEN
CIA 

- Firlalidade da presente sessão, 
destinada à eleição do Presidente 
do Senado Federal que irã coniple
tar o mandato da atual Mesa em 
vaga decorrente do falecimento do 
Sr. Senador Nilo Coelho. 

1.2.1 - Pronunciamento 

SENADOR ALOYSIO CHA
VES, como Líder - ApOiO da 
Bancada do PDS à indicação do Sr. 
Moacyr Dalla ao cargo de Presi
dente do Senado. 

1.3- ELEIÇÃO DO PRESI
DENTE 

SUMÁRIO 

1.4- PROCLAMAÇÃO DO 
SR. MOACYR DALLA, Presjden
te do Senado Federal 

1.5- PRONUNCIAMEN1 U 
DO PRESIDENTE MOACYR 
DALLA AO ASSUMIR A PRE
SIDENCIA 

1.6- COMUN"ICAÇÃO DA 
PRESIDENCIA 

~Referente à eleição do 
Prim"eiro-Vice-PreSídeilte do Sena
do a ser fi::ita na presente sessão. 

1.7 ELEIÇÃO DO 
PRIMEIRO-V ICE-PRESIDENTE 

lB- PROCLAMAÇÃO DO 
SR. LOMANTO JUNIOR, 
PRIMEIRO-VICE PRESIDENTE 
00 SENADO FEDERAL 

1.9- PRONUNCIAMENTO 
DO SR. LOMANTO JUNIOR 

1.10- COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDENCJA 

-Convocação de sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às 
16 horas, C<?m O.r~.em do Dia que 
designa. 

I.ll -ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 203• SESSÃO, 
EM 11 DE NOVEMBRO DE 1983 

2.I -ABERTURA 

2.2-EXPEDIENTE 

2.2.r- Mensagem do Senhor 
Presidente da República 

Submetendo ao Senado a esco
lha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

-No 209(83 (no 412(83, na ori: 
8~_!1'!),J~latiya à-escolha do Sr. Felix 
Baptista de Faria, Ministro de Se
gunda Classe, da Carreira de Di-

• -~- ' ''*-' 

SEÇÃO 11 

SÁBADO, 12 DE NOVEMBRO DE 1983 

Faço saber <iue o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, J9-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 357, DE 1983 

Autoriza o Governador do Estado de Goiás a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
1.586.700.000,00 (um bHhão, quinhentos e oitenta e 
seis milhões e setecentos mil cruzeiros). 

Art. 19 1: o Governo do Estado de Goiás, nos ter
mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor global de CrS 1.586.700.000,00 
(um bilhão, quinhentos e oitenta e seis milhões e setecen
tos mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, me
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinadas à am
pliação, reforma e equipamento da rede estadual de ensi
no de 19 e 29 graus e à implantação de I (uma) unidade 
mista de saúde, naquele Estado, obedecidas as cohdições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

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

Senado Federal, 11 de novembro de 1983.- Senador 
Moacyr Dalla, J9-Vice-Presidente, no exercicio da Presi
dência. 

Ata da 2021;! Sessão, 
em 11 de novembro de 1983 

Iª Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e 
Henrique Santillo 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OSSRS. SENADORES: 

I ris Célia-- Mário Maia - Eunice Michiies- Fábio 
Lucena - RaimundO Parente - Galvão Modesto -
Odacir SoareS- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes -
Hélio Gueiros - Alexandre Costa - João Castelo -
José SarneY- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João 
Lobo - Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távora
Carlos Alberto - Martins Filho - Humberto Lucena 
- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Ju~ 
rema- Marco Maciel --Guilherme Palmeira- João 
Lúcio - Luiz Cavalcante_- Albano Franco - Lourival 
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lo
mantO Júnior- Luiz Viana- João Calmon- los~ Ig-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor- Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Oiretor Industrial 

RUDV MAURER 

Diretor Administrativo 

plomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil ju,nto ao 
Reino Hachemita da Jordânía. 

2.2.2- Ofícios do Sr. ]"'
Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à _r~visão dQ Se~ 
nado autógrafos dos seguintes pro
jetas: 

- Projeto de Lei da Câmara nt> 
254/83 (n' 905(75, na Casa de.ori
gem}, que dâ nova redação ao a_rt. 
4"' da Lei n~' 5.757, de 3 de de
zembro de 1971, que estabelecere
gime de gratificação ao pessoal à 
disposição do FUNRURAL, dis
pondo sobre a _obrigatoriedade da 
apresentação do Certifica_do de Re
gularidade dttSituação e Certifica
do de Quitação, que serão exigíveis 
a partir de li' de janeiro de 1976. 

- Projeto de Lei da Câmara n~" 
255(83 (n' 301/83, na Casa de ori
gem), que revoga e altera dispoSiti
vos da Le_i n~' 6.~20, de 17 de de
zembro de 1978, que define os cri
mes contra a Segurança Nacional, 
estabelece a sistemática paia o seu 
processo e julgamento, e dá outras 
providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 

256(83 (n' 1.327 (75, na Casa de 
origem), que altera _ _a redação do § 
29 do art. 2~> da Lei n9 6.210, de 4 de 
junho de 1975, que extingue as con
tribuições sobre benefic_ios da Pre
vidência Social e a suspensão da 
aposentadoria por motivo de retor
no à atividade. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
257 (83 (n• 1.658/75, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafo 

n~' 3.807, ~e 26 de agosto de 19.69 7'"" 

Lei Orgânica da Previãmcia Social. · 
- Projeto de Lei da Câmiü::a fi9 

259/83 (nl' 826/75, na Casa de ori
gem), que acrescenta dispositivo à 
Consolidação. das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n'i' 
5.452, de 19 de maio de 1943, proi
bindO a- disPe"nsa da gesúmte naS 
condiçõe:> _que -especifica~ 

- Projeto de Lei da Câmara n'i' 
260/83 (n'i'-659/83; na Casa de ori
gem), que cOnsidera Patr_imônio 
Histórico Nacional a cid:!Q.e_de Ca
metá, no Estado do Pará. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
261/83 (n9 648/75, na Casa de ori
gem), que altera a redação do art. 

- 9'i' da Lei fi9 ""3.807, de 26 de agosto 
de 1960 - Lei Orgânica da Previ
dência Social, e dá outras provi
dências. 

- Projeto de Leí da Câ~~ra n~> 

262(83 (n' 1.619/75, na Casa de 
origem), que altera disposições da 
Lei n9 4.137, de lO de setembro de 
1962, que regula a repressão ao 
abuso do poder econômíco, e dá 
outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
263(83 (n• 1.85!(76; na Casa de 
ofigem), que eleva para 25% o 
acréscimo -d-ã-reffiuneração do tra
balho noturno sobre o diurno, e 
fixa- ·o- p-eríodo noturno entre as 
20:00 hoias de um dia e as 6:00 ho
ras do seguinte, modificando a re
dação do art. 73 da ConsoJid_ação 
das Leis do~':trabalho, aprovada 
pelo_ Decreto-lei n9 5.452, de J9 de 
maio de 1943. 

ao art. 79 da Lei n~'-:3.807, de 26 de -Projeto de Lei da Câmara n9 
agosto de 1960- Lei Orgânica da . 264/83 (nl' 2.076/76, na Casa de 
Previdência Social. origem), que dá nova redação ao 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 

258(83 (n' 1.603/75, na Casa de 
origem), que altera o art. 25 da Lei 

- inciso-Tô.õ ar_h_11 da_Lein~"_3.897, 
de 26 de agosto de 1960 - Lei Or
gânica da Previdência Social. 
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2.2.3 - Requerimentos 
- N-9-8:37, de 1983, de autoria do 

Sr. Senador Albano Frail.co, solici- -
tand_o aut9rização do· Senado Fe
deral a -fifi de acompanhar o Se
nhor Presi<tente da Re_e~bli~ em 
visita oficial que fará à Nigêria, Se
negal e Argélia no período que 
menciona. 

- N9 838/83, de autoria do Sr. 
Senador losê Lins, solicitando au
torização do Senado Federal a fim 
de acompanhar o Senhor Presiden
te da República em visita oficial 
que fará à Nigêria, Guiné-Bissau, 
Senegal, Argélia e CabQ_ Verde. 

2.2.4- Aprecla~ão de matéria 
Requerimento O'i' 834, de 1983; 

lido em sessão anterior, do Sr. "Se
nador Marco Maciel e outros Srs. 
Senadores, solicitando a reali
zação, em data a ser posteriormen
te marcada, de sesSão especia.t para 
reverenciar a memória do Senador 
Nilo Coelho. Aprovado, após usar 
da palavra o Sr._Nelson Carneiro. 

2.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA, como Líder do PMDB
Encaminhamento ·à Mesa de reque
rimento de convocação_ extraorçik 
nária do Congresso Nacional, du
rante a vigência das medidas de 
emergência. · 

2.3-0RDEM DO DIA 
- Projeto de Decreto Legislati

vo n9 9f83 (n9 132/82, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex~ 
to do Protocolo de Prorrogação do 
Acordo sobre o Comêrcio Interna
cional de Têxteis (Acordo Multi
fibras), assinado em Genebra, a 9 
de fevereiro de 1982, que inclui as 
.. Conclusões Adotadas pelo Comi
tê de Têxteis em 22 de dezembro de 
I ifBI ". AproVado. À Comissão de 
Redação. 

nácio Ferreira - Moacyr Dalla - Nelson Carm~iro -
Roberto Saturnino--- Itam-ar Franco- Mudlo Badaró 

- :.::.... Alfredo Campos- Amaral Furlan -Severo Gomes 
- Henrique Santillo - Derval de Paiva - Gastão 
Míiller - José Fragelli - Marcelo Miranda - Salda
nha Derzi- Affonso Camargo- Álvaro Dias- Enéas 
Faria- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Pedro 
Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - A lista 
de. presença acusa o comparecimento de 58 Srs,_Senado~ 
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
A presente sessão destina-se à eleição do Presídente do 

Senado Federal, que irã completar o_mandato da atual 
mesa em vaga decorrente do falecimento do nobre Sena
dor Nilo Coelho. 

A eleição far-se-á por escrutínio secreto. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Sr, Presidente, 
pela ordem, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce-. 
do a palavra a V. Ext, pela ordem, nobre Senador Aloy· 
sio Chaves, 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pela ordem) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo comunicar, 
como Líder, que a nossa Bancada, em face do consenso 
que nela se estabeleceu, indicou o nome do nobre Vice
Presidente Senador Moacyr Dalla para concorrer à Pre
sidência do Senado. E o f~. Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res, porque reconhece nesse ilustre colega todas as quali
dades que lhe permitem exercer, com competência e des· 
cortino, como o fez atê hoje, a Presidência do Senado 
Federal. 

Faço ainda esta declaração, Sr. Presidente, porque, em 
virtude de notícias desencontradas, se teria colocado o 
meu nome como um competidor, dentro do meu Parti
do, na disputa à Presidência do Senado Federal. Tal fa .. 
to, na verdade, deve ser retificado. Não existe essa c_olo
cação, nem essa postulação. Jamais. Estão, aqui, presen
tes os Senadores da República do meu Pa~:tido e da Opo
sição. Cheguei, ontem, após às 15 horas e 30 minutos, de 
Petrolina, em companhia dos nobres Srs. Senadorea 
Virgílio Távora e- José Sarney, onde fora assistir às ceri· 
mônias de sepultamento do nosso inolvidável colega e 
companheiro, o Senador Nilo Coelho. Após estar no 
meu gabinete não procurei fazer nenhuma interme
diação, nem tomei iniciativa de procurar algum colega 
do meu Partido ou da Oposição para fazer essa colo
cação, ~a postulação. Acho, como sempre entendi, que 



Novembro de 1983 .. [)~RIO DO CQNÇl.RESSo NACIONAL_(Seçãoii) 

--Projeto de Decreto Legislati
vo n~' 16/83 (n~> 2/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo ComerCiã] celebrado 
entre o Governo da Repúb!ica Fe
derativa do Brasil e o GoVerno da 
República Popular do Congo, em 7 
de julho de 1982. Aprovado. À Co
missão de Redação. 

SENADOR MÁRIO MAIA -
Visita ao Peru de delegação brasi
leira chefiada pelo Governador 
Nabor Júnior, do Estado do Acre. 

SENADORA !RIS CÉLIA -
Dia do Diretor de EsCola. 

2.6-DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO: 

2.4-MATtRIAS APRECIA-
DAS APOS A ORDEM DÕ DÍA. 

SENADOR MARCO MAC!EL 
-Apelo ao Governo no sentido da 
adoção de medidas que especifica, 
preconizadas pela TELEBRASIL, 
objetjva.ndo o crescimento do setor 
das telecomunicações. 

·-DISCURSO PRONUNCIA
DO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Humberto Lucena, 
proferido na sessão de l0-11-83 

SENADOR 
Requerimento n~' 837/83, lido no 

Expediente. Aprovado, após pare
cer-da Comissão de Relações Exte
riores, tendo usado da palavra no 
encaminhamento da votação o Sr. 
Nelson CarneirO. - -

MULLER -:- Posse da primeira 
Diretoria do Sindicato dos Garim~ 
peiros_do Estado de Mato Grosso. 

.. 4-'- ATO DO PRESIDENTE 
DÓ SENADO 
~ N~> 116, de 1983 

5- PORTARIA DO SR. 

SENA}JOR_RAIMUNDO PA
-RENTE- Necrológio do Dr. Da~ 
nilo Duarte de Mattos Areosa. 

DIRETOR-GERAL 
-No 50, de 1983 

6-MESA Dll!ETORA. Requerimento n~' 838(83, lido no 
Expediente. Aprovado, após pare
cer .da Comissão de Relações Exte
riores. 

2.5- DISCURSOS APOS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR LOUR!VAL BAP
TISTA- Homenagem da Univer
sidade Federal da Sabia ao Profes
sor Orlando Gomes, outorgando
lhe o_ título d~ "Professor Eméri~ 
to ... 

7 -·LIDERES" E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

8-COMPOSIÇÃO DAS CO
MISS0ES PERMANENTES 

este é um assunto interno do Senado Federal e que a ele 
compete resolver e decidir entre seus pares quem deve 
presidir os destinos desta s-asa. Sempre postulei_ desta 
maneira. 

Também declaro, como Uder do Governo, que não há 
e não houve nenhuma restrição ao nome do nobre Sena
dor Moacyr DaHa por parte do Governo ou de qualquer 
outro setor. (Palmas.) 

Sr. Presidente, estas declarações constam, reprOduzi
das com fidelidade, no O Globo, página ~. de hoje. Fui 
entrevistado ao· sair do Palácío, onde p"aiticipei de uma 
reunião para o lançamento da Cartilha ABC da Territ, 
por dezenas de jornalistas, que anunciavam que lá estive
ra antes o nobre Senador Moacyr Dalla, que declarou, 
ao sair, ser candidato à Presidência do Senado Federal. 
Nesta oportunidade, declarei que essa er3. Uma ii-tlciativa 
que qualquer Senad_or poderia tomá~ la. E essa iniciativa 
era digna de receber toda consideração e toda atenção da 
nossa Bancada. Reiterei, ainda, nesse pronunciamento, 
que nenhuma intervenção, nenhuma restrição havia, 
porque o Senado era realmente quem deveria resolver a 
respeito da matêria. 

Esta ressalVa que estou fazendo, Sr. Presidente, é par'! 
que não fique a impressão de que, ao lado da candidatu~ 
ra do eminente Senador Moacyr Dalla, teria sido ColOca
do o meu nome, e, em virtude disso, uma grande parte da 
nossa Bancada teria se inclinado num sentido e não em 
outro. 

E para, Sr~ P:residente, espancar qualquer dúvida 
sobre esse respeito, recebi um documento que me é extre
mamente honroso, ao qual me refiro e agradeço aos 
meus eminentes colegas, documento que reafirma o nos
SQ "entendimento de unidade partidáría_. a nos$a con
fiança nos novos dirigent<?S e nO- nosso Cminente líder, 
Senador Aloysio Chaves! a quem a_~~ncada reitera a sua 
mais irrestrita Solidariedade". - ' ' ~ 

Este é um documento, Sr. Presidente, que muito me 
honra, como também a renovação da confiança dos 
meus eminentes colegas da Bancada do PDS. 

Mas o que eu louvo, neste momento, ___ é a maneira 
como o Senado da República, alta, digna, nobre, ponde
rada como sempre o fez, se propõe a resolver este assun
to. E recebe, portanto, a indicação do nobre Senador 
Moacyr Dalla, todo e integral apoio da nossa Bancada 
(Muito bemLPalmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A decla-
--ração_ de':'· Ex•- será consignada nos A,nais da Casa. 

··com·õ a- PreSidfuiÇ_i_l! anunciou, a eleiÇão -~e f!U'á pores
C!utínio s~n~io_._ IreJ ~suspende! a s_essão por alguns minu
tos, a fim de que os Srs. Senadores possam munir-se das 
cêdulãs. -

Está SUspensa a sessão. 

(Suspensa às 14 horas 34 minutos, a sessão ê rea
berta às /4 horas e 38 m;'nutos.) 

O SR~ PRESIDENTE (Henriqu~ Santillo)- Está-rea
berta a sessão. 

Vai-se proceder à eleição. 
O Sr. 29-Secretário irá proceder à chamada. de Norte 

para o Sul. 
Ã medida que os Srs~ Senadores forem sendo chama

ôoS-depositarão suas cédulas na urna. 

··Procede-se à chamada. 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. 
SENADORES: 

I ris Célía - Mário Maia- Eunice Michiles- Fábio 
LuCena - Raimundo Parente --Gaivão Modesto
Odacir Soares - Alqysio Chaves,_ ~Hélio G·ueiros -
Alexandre Costa -João Castelo --José Sarney --Al
berto Silva -- Helvídio Nunes - João Lobo - Almir 
Pinto- Josê Uns ~Virgílio Távora- Carlos Alberto 
~Martins Filho- Humberto Lucena~ Marcondes 
Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marco 
Maciel - João Lúcio - Luiz Cavalcante - Albano 
-Fra~co -:- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - João 
Calmon - José Jgnácio Ferreira - Moacyr Dalla -
Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Fran
co - M urilo Badaró - Alfredo Campos - Amaral 
Furlan- Severo Golnes- Helldque Santillo- Derval 
de__paiva- Gastão MUller- José Fragelli- Marcelo 
Miranda - Saldanha Derzi - Affonso Camargo -
Enêas Faria- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas
Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

_O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Se todos 
os Srs. Senadores já votaram, determino aos Srs. funcio
nários que conduzam a urna à Mesa a fim de votarem os 
seus componentes. 
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(V0tã.m os membros da Mesa.) 
O~ PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Estâ en

cerrada a votaçãO. 
Vai-se proceder à contagem das sobrecartas. 

(Procede-se à contagem das sobrecartas.) _ 
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Foram 

encontradas na urna 55 sobrecartas, número que coinci
de com o de votantes. 

Vai-se passar à apuração. 
(Procede~se à apuração.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Foi o se
guinte o resultado da apuração: Senador Moacyr Dalla, 
47 votos, em branco 8. 

Tenho a honra de proclamar Presidente do Senado Fe
deral o nobre Senador Moacyr Dalla. (Palmas.) 

Convido V~ Ex• a assumir a Presidência 
(Assume a Presidência o Sr. Senador Moacyr 

Da/la.) 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Eminentes Colegas, Exm~'s Srs. De
putados, cuja presença nos honra, Senhoras e Senhores, 
minha esposa, Srs. funcionários: 

Quis a providência Divina do nosso conyívio ~ figura 
invulgar de político experiente e administrador probo, de 
líder nato e homem público de projeção nacional, nosso 
saudoso Companheiro e Amigo Nilo Coelho, cuja ccm
tribuição ao País nunca sed. demais ressaltar. 

Em m~o à dor e comoção naturais que advêm do pre
maturo passamento do_ grande Presidente Nilo Coelho; 
contristados, embora, ante o infausto acontecimento, re
manesceu, contudo, nosso dever comum de prover a 
composiÇão_ da Mesa de,sta Casa, dentro da exigilidade 
do prazo -regimental que assim dispõe, a fim de 
assegurar-lhe a regularidade dos trabalhos e do funcio
namento do Congresso Nacional. 

Nesta_ hora em que, com humildade, recebo dos 
Nobres Colegas o honroso cometimento, para dar conti
n~i?ade à li?ha de açã,o _traçada _por nosso predecessor, 
qUerO-reafirmar nosso co!npromissO cÕmum e indecliná
vel de col_!d~r, _co~ seg~u::ança ~equilíbrio, com largue
za de visão e de propósitos, os Superiores interesses na
ci_onais, enfrefani:iO, corD consclêllcia histórica e grande
za cív_iCã, os desWios da atualidade brasileira. 

Havemos de prosseguir o trabalho de_afiiinação insti
tuCional e Política dO- Põdet Legisla-tivo (Palmas.), 
balizando-nos pelo imperativo de fortalecer a Democra~ 
cia e- con!>olidar a abertura do regime, nesta nova fase da 
vida republicana, postulados estes que pressupõem are~ 
vitalização das relações harmónicas entr_e os Poderes e a 
vivência_óQ primado constitucional, exercitando as fran
quias e responsabilidades democrâticas, sem tutelas nem 
confrOntos. 

A esse- esforço convoco todos oS dignos integrantes 
desta Casa e da Mesa que a preside, independente de 
nossos alinhamentos P_llrtidãrios_e orientações pragmáti
caS, reunindo as fuiÇas vivas e as reservas morais da 
Nação, os expoentes em todos os setores da vida nacio
nal, para a tarefa inadiável-de restaurar a confiança de 
nosso Povo nos destinos do Brasil e em nossa capacidade 
de superar crises e vencer as dificuldades. 

Aceito tão relevante investidura, cônscio de sua repre
sentatividade suprapartidária, acrescida pelo apoio ine
quívoco e leal de Membros de todas as bancadas, gover-
nistas e oposicioníS.tã.s. - -

A despeito disto, como homem de Partido, sinto-me 
no dever de louvar e agradecer o desprendimento e o 
espírito público de Eminentes Colegas, por todos os títu
los merecedores da mesma confiança com que fui distin
guido, nomes que honram a bancada pedessista, cuja ati
tude tornou possível preservar a coesão e unidade parti
dárias. 

.Assumo, portanto, a Presidência do Senado Federal 
sem traumatismos nem sob injunções de inflUências ex
ternas ou internas (Palmas.), sem outros compromissos 
senão aqueles decorrentes das magnas funções inerentes 
ao cargo e das diretrizes antes expostas. 
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Que Deus nos inspire e nos guie -a tõdos, a fim de que 
saibarnos posicionar-nos sempre à altura do momento 
que vive o Poder Legislativo, e para que nossa Insti
tuição venha a assumir, de forma amplã. e efetiva; a·mts~ 
são que lhe cabe na pacificação da socieda_de brasileira, 
na luta pela retomada do desenvolvimento económico e. 
na realização da Justiça Social. (Muito bem! Palmas pro
longadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -_Aberta a 
vaga de Primeiro-Vice--Presidente do Senado, e não ha
vendo objeção dQ Plenário, vai-se passar imediataffiente 
à eleição para seu preenchimento. _(Pausa.) 

A eleição far-se~_â por escrutínio sectetO. 
Suspendo_ a sessão por alguns minutos, a fim de que os 

Srs. Senadores possam munir~se de cédulas. 
Está suspensa a sessão. ·~ 

(Suspensa às 15 horas e 7 minutos e reaberta às 15 
horas e 12 mi'nutos.j 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Está ~ber~ 
ta a sessão. 

O Sr. 29~Secretário irá proCeder à chamada, de Sul 
para o Norte. _ --=- __ .. . _ .. 

Â medida que os Srs. Senadores forem sendo chama
dos depositarão suas cédulas na urna. 

(Procede-se ã chamada) ___ __ 
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OSSRS. 

SENADORES: 

Iris Célia- Mário Maia- Eunice Michiles- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Gaivão Modesto -
Odacir Soai"es -:- Aloysio Chaves- :H;êlio Gueíros_:
Alexandre Costa~ João Castelo- José Sarney -~ Al
berto Silva - Helvfdio Nunes - João Lobo - Almir 
Pinto - José Lins -Virgílio Távora --C:irlos Alberto 
- Díriarte Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena 
- Marcondes Gadetha- Milton Cabral --:-Ader_bª-1 Ju-
rema- Marco Maciel- João Lúcio- Luiz CaV_àlcan
te- Albano Franco~ Lourival Baptista- Passos Pôr
to- Jutahy Magalhães- Lomanto Jún_ior- Luíz Via
na- João Calmon -:-José Ignácio Ferreira-- Moacyr 
Dalla- Nelson Ca(neiro -·Roberto Saturnino -.:..:... Ita
mar Franco - Murilo Badaró - Alfredo Campos ;.,_ 
Amarai Furlan - Severo-Gomes - Henrique Santilto 
- Derval de Paiva- Gastão Míiller- José F_ragelli
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi --AffOnso Cãirlar
go- Enéas Faria --Jorge Bornhausen- Lenoir Var
gas - Pedro SimOn ~ OctaVio Cardos-o-._ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal_l_a)- Se todosoos 
Srs. Senadores já votaram, dete_rmino aos Srs. f(.l_nC_io~ 

nârios que conduzam a urna à Mesa a fim de votarem os 
seus componentes~ 

(Votam os membros da Mesa.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Está encer~ 
rada a votaçã_o. 

Vai-se proceder à contagem das SQbrecl!rtas. __ 

(Procede-se à contagem das sobrecartas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Foram en
contradas na urna 55 sobrecartas, número que coincide 
com o de votantes. 

Vai-se proceder à apuração. 

(Procede-se à apuraçãq,) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Foi o se
guinte o resultado_ da apuração: Senador Lo manto J ú
nior, 51 votos, em branco 4. 

Tenho a honra de proclamar Primeiro-Více-Presidente 
do Senado Federal o nobre Sr. Senador Lo manto Júnior~ 
a quem concedo a palavra. (Palmas.) 

O SR. LOMANTO JÚNJOR-(PDS- BA. Pron_uncia _ 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr ...Presi
dente Moacyr Da11a, meus eminentes e qUeridos colegas 
desta e da outra Casa dQ Congresso Naciona.l: 

Há _momentos na vida do indiVíduo em que ele não 
sabe _se _o seu coração está sorrindo ou chorando. Este é o 
selli['!!ento que me domina, neste"instante, ao assoffiar a 
esta tribuna, depois desta desvari.ecedora eleição. 

Há tristeza em verificar que liá Unla cadeira vazia, ho· 
je, nesta Casa, há tristeza em constã.tar que aQuela figura 
inesquecível de Nilo Coelho já não está entre nós. Nós 
que privamos da sua intimidade desde os bancos da uni
versidade, numa amizade que foi ao longo do tempo 
cres-cendo. · · - · - --- , 

Presto, nesta hora, a minha homenagem ao compa
nheiro que tombou no meio do çaminho. Quando mais a 
Nação_ preciSava dos seus serviços, eis que a morte, im~ 
piedosa, rouba-lhe a vida, arranca-o do nosso meio e dei
xa uma lacuna no Parlamento. Aquele homem telúrico, 
que será sempre inesquecível, repito, com saudade e com 
respeito. 

Nào peço um minuto de silêncio, porque para Nilo 
Coelho nã"o se pede um minuto de siléncio. Palmas a 
Nilo Coelho, calorosas palmas é o que desejo Quvir do 
plenáriO;rfeSta-hora. (Palmas.) Na demonstração maior 
,de que nós não o· esqueceremos, o seu exemplo ficará 
permanentemente aqui, a sua figura jamais sairá da nos
sa retina; porque Nilo Coelho honrou os in~ildatos e as~ 
missões que o povo lhe confiou. 

MeU caiõ PreSidente_ MoacYi Dana; _eU tenho razões 
de esiar_alegre no dia de h~je. Eu diria Pl,esmo,_estou do
minàdÕ Por uma alegria juvenil, tanioStêm sido os-Sofri
mentos dos meus últimos tempoS. Os meus cabelos fica
ram encanecidos na vida pública. As rugas que marcam 
a minha face são as rugas do sofrimento, das adversida
des que a vida pública nos oferece, e muitO mais. Mas, 
nós políticos - e eu não me can~o de repetir a frace do 
meu mestre, do mestre cujo nome e;u_ pronuncio_ com res
,peito e com saudade, Otávio Mangabeira - pertence
mos à família dos desgraçados, dos que expõem a sua 

_ _!lo ma, dos qlle expõem a sua dignidade ao pelourinho da 
maledicência pública. 

Pois é dominado por esta alegria juvenil, que eu quero 
agradecer a cada· uiri dos meu~ companheiros, aos que, 

- desde o primeiro momento, lutaram para que a minha 
candidatura fosse vitoriosa _e eu_ tivesse a honra de per
tencer a· este colegiado que eu contemplo neste momen
to. 

Mo<i.cyr- Oalla, creio que o seu velho amigo - fomos 
até confundidos, quantas vezes recebo abraços, como se 
fossem eu V. Ex• e quantas vezes V. Ex• 'I-ecebe cUn:ipri
mentos co_mo se fossem a mim dirigidos- cuja amizade 
foi soJidj_ficada na Câmara dos Deputados e que cada dia 
mais se .sedimentCiu e que se tornou realmente fraterna, 
creia que esta será a minha condUta cOmo seu compa
nheiro; como seu substituto eventual, como seu par, re
presentando a Mesa, V. Ex', meu caro Presidente, terá. 
em mim um companheiro leal, como teião V. Ex•, Srs. 
Senadores. 

Eu não falo aqui como Senador do PDS, eu recebo, 
neste mom~f!_lO, a consagração da minha Casa, --do Sena
do, Q..e todos os p'artidos aqui presenteS. (Palmas) EU sou 
Senador, eu sou Vice~Presidente do Senado e do Con
gresso-· Nacional, eU não sou Vice~PreSidente apeiias d'ó 
meu Partido. (Muito bem!) E assim me coõduzireí;assim 
procederei neste resto de mandato que temos pela frente. 
Este é o compromisso que selo, esta é a manifestação de 
gratidão que tenho para os que tiveram confiança em 
mim. 

Srs~ Senadores e Srs. Deputados, Deus me privou - e 
eu sou profundamente grato ã Ele --de dois sentimen
tos: o sentimento do medo e o sentimento do ódio. Neste 
coração não se aninha ódio a ninguém. Eu sou um hO-
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mein que ses- não cumprimento uma pessoa na vida, dos 
l30 "nlilhÕes file brasileiros, rUas nem mesmo essa pessoa 
se aninha no meu coração o sentimento do ódio. Pois ~ 
com aquele outro sentimento que Deus foi pródigo para 
cqmigo, que Deus foi generoso-para comigo, que eu que
ro encerrar esta& mit_lhas pa:tàVras; o seritimellto da gratf
âão, --qu·e âPrOXima o homem mais de Deus, que leva o 
homem às culnlíilán-cias do infinito. ~ com_o_ sentimento 
da gratidão e do respeito que eu assumo a 1' Vice
Presidência, ocupada por Moacyr Dalla, eleito pelos 
seus pareS, aclamado pelos seus pares, na das mais justas 
eleições já procedidaS: nesta Casa. 

Encerro as minhas palavras, dizendo aos meus emi
·nentes companheiros.: desço desta tribuna muito mais 
humilde ainda, porque com essa outra qualidade de 
De.us louvado fui premiado_. A humildade ê aquele senti
mento que também eleva o homem. Desço para a planí
cie, de _onde podemos contemplar, vislumbrar, sentir a 
grandeza dos pincaros. 

Obrigado Srs. Senadores, saberei honrar este manda~ 
.to, saberei honrar esta confiança e jamais esquecerei que 
recebi um voto, praticamente, unânime desta Casa; sabe
rei corresponder esta confiança com a minha lealdade, 
com o cumprimento do meu dever, elevando_ o Congres
so _Nacional, lutando ao_ seu lado, Senador Moacyr 
Dalla, para que pÕss:lmos reerguer, cada vez mais, a nos~ 
sa Casa e retOmar as prerrogativas parlamentares, por
que não há democracia sem poderes harmônicos, inde~ 
pendentes entre si. Quando um Poder se amofina, quan
do um Poder diminui, a deinocracia perde o seu pleno 
funcionamento. 

Com estes propósitos, com estas palavras, eu atiro a 
toâos oS Senadores - ai se eu pudesse arrancar dentro 
de mim - meu coração agradecido para dizer: Lomanto 
hoje recebeu a homenagem que ele esperava desta Casa, 
e desce mais humilde do que subiu à tribuna. 

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

_ O_ SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Presidên~ 
cia iówvoca os Srs. Senadores para uma sessão extraor~ 
dináría a realizar-se hoje, às 16 horas, com a segui9-te 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gíslativo n~' 9, de 1983 (n~> 132/82, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o Texto do Protocolo de Prorrogação 
do Acordo sobre o Comércio Internacio"nal de Têxteis 
(AcordO Multifibras), assinado em Genebra, a 9 de feve
reiro de 1982, que inClui a~. "Conclusões adotadas pelo 
Comitê de Têxteis em 22 de dezembro de 198.1", tendo 

PARECERES FAVQR.ÁVE!S, sob n•s 981 e 98~, de 
1983, das Comissões: 
-de Relações Exteriores; e 
-de Economia. 

-2-

Discussão;· em turno únicO~ dõ Pfoji:iO de becreiõ L~ 
gislativo n~' 16, de 1983 -(n~' 2;83-, na'Câmara dOS bCputa
dos), que aprova o Tex.to do Acordo Comercial celebra
dCfen.tre·o Governo da República Federativa do Brasil e 
o GoVerno da República Popular do Congo, em 7 de ju-

--lhO-de 1982, tendo - _ 
PARECERES FAVORÁVE!S, sob n's-983 e984, de 

1983, das Cámissões: 
-de Relações Exteriores; e 
- de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Estâ encer
rada a sessão. -

(Levanta-se a sessão às JS horas e 35 minutos.) 
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Ata da 203• Sessão, 
em 11 de novembro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr." Lomaizto Júnior 

ÀS 16 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES; 

Iris Célia- Mário Maia- Eunice Michil~s- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Gaivão MÕdesto -
Odacir Soares- Aloysio Chaves - Gabri~_l_ Hermes
Hélio Glleiros - Alexandre Costa - João Castelo -
José Sarney- Alberto Silva -"Helvídio Nunes- João 

DIAJ3-Ió DO CONdRESSONAC!ON{\L (Seção II) 

MINISTtRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Informação 

CURRICULU1vl VITAE 

Félix Baptista de Faria 

Rio de JandrojRJ, 13 de fevereiro de 1929. 

Filho de Félix de Carvalho Faria e 
Ernestina BaPtista de Faria. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FND-UB. 
Curso de Preparação à Carreira de_ Diplomata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 

Cônsul de Terceira Classe, 6 de maio de 195.3. 
Segpndo-Secretá_rio, antigUidade, 30 de janeiro de 1961. 
Primeiro-Secretário, antigUidade, 22 de novembro de 
1966. 

Lobo- A1mir Pinto -~José Uns- Virgflio Távora--__ _ 

Conselhctiro, título, 28 de outubro de 1969. 
Conselheiro, merecimento, 30 de março de 1973. 
Ministro de Segunda~Cla,sse, merecimento, 2 de junho de 
1976. 

Carlos Alberto - Martins Filho - Humberto Lucena 
- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Ju
rema - Marco Macíel - Guilherme Palmeira -João 
Lúcio- Luiz Cavalcante--,- Albano Franco- Lourival 
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lo
manto Júnior- Li.tiz Vialla -=-..::JOão Calmon- José Ig
nácio Ferreira"- Moacyr Dalla -Nelson Carneiro
Roberto Saturnino - Itamar Franco - MuriiO Badaró 
- Alfredo Campos - Amaral Furlan - Se~ero Gonles 
- Henrique Santillo - oervai de Paiva -- Gastão 
M tJller - Josê Fragelli - Marcelo Miranda - Salda
nha Derzi- Affonso CamargO- Álvaro Dias- Enéas 
Faria- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas --Pedro 
Simon - Octavio Cardoso. -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A-lista dei 
pMença acusa o comparecimento de 58 Srs._Senadores. 
HaVendo número regimental, declaro aberta a, sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !~"-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República submetendo ao Se
nado a escolha de nome indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 209, DE 1983 
(N9 412/83, na origem) 

Excelentíssiriios Sehhores Membros do senado Fede.-
ral: 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Fêlix Baptista de Faria, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de J;>iplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Reino Hachemita da Jordânia, 
nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n9 71.534, de 
12 de dezembro de 1972. - -

Os méritos do Ministro Félix Baptista de Faria, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa ele
vada função, constam da anexa inforniação do- Mínís: 
têrio das Relações Exteriores. -

Brasília, lO de novembro de 1983. -Joio Figueiredo. 

Auxiliar do Secretário~Geral-Adjunto para A,ssuntos da 
Europa Oriental e_ Ásia-, 1962. 
Assistente do Chefe da Divisão da Ásia e Oceania, 1962. 
Chefe,-Tnterino, da Divisão da Ásia e OCeania, 1963. 
Au_xiliar ~dO ~-s-ecretárlO-Geral·Adjunto para o Plaaeja
lne.nto POlítico, 1964. 
Assessor de ImPrensa, 1964/66. 
Chefe da Divisão de Documentação Diplomática, 
1973f74. .. 
Chefe da Divj.!_~() CoQ-sular e de Imigração, 1?74.: 
-Chefe, substituto, do Departamento Consular e Jurídico, 
.1JZ3f16;_ . -

Estocolmo, Legação, Terceiro-secretário, 1955/58." 
Estocolmo, Encarregado de Negócios, 1956. 
Manágua, Segundo"Secretário, 1958(62. 
Maiúígua, Encarregado de Negócios, 1958, 1959, 1960, 
1961 e 1962. . ·~ 
.C~O.dres, CônsuT~Adjunto, 19~7/71. -
Londr_es, Encarregado do _Consulado-Geral, 1967, 1968 e 
1910. 
Praga, Conselheiro, 197 f (72. 
Praga, Encarregado ~e Negócios, 1971 e 1972. 
Moscou, Ministro"Coriselheiro, 1977/79. 
Moscou, Encarregado de Negócios, 1978 e 1979. 
Lisboa, Cónsui~Geral, 1980/83. 

Comissão para a Nova Tabela de Milhas, 1964 
(membro). 
Comissões de Inquérito n9 2!1954 e 3/1954 (Secretário). 
Comissão .de Inquérito n9 10/1964 (Presidente). 
À disposição da Missão da China, visita ao Brasil, 1964. 
Comitiva_ do Ministro de Estado das Relações Exteriores 
em-v1sifa-à Argentina, 1965. 

Conferência doS ChanCeleies das Partes Contratantes do 
Tratado de_Montevidéu (ALALC), Montevidéu, 1965 
(ffieinbro). 
XX Sessão da Assemblêia"Geral da ONU, Nova Iorque, 
1965 (membro). 

Membro da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Pro(essor de Prática Consular, Curso de Prática, Diplo
m_?.~íca e Consular, 197~~ 

Ordem-do Mérito Nã.val, Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Oficial, Brasil. 
Orde:m do Mêrito Aeronáutico, Oficiai, Bfil.sii. 
Med~lha do Mérito Santos Dumont, Brasil. 

- M(:dãlha do Mérito Tatnandarê, Brasil. 
Medalha Laura Ma!ler, Brasil. 

Sábado 12 529~ 

Ordem de Vasa, CacvalheirO, SU."écia. 
Ordem Dei Sol, Oficial, Peru. 
Ordem de Cristo, Oficial, Portugal. 
Ordem de Mayo, Ofi~ial! Arg_entina. 
Ordem de MiS:uel Larreinaga, Comendador, Nicarágua. 
Ordem do Infante D. Henrique, Comendador, Portugal. 
Ordem do Méritt?-por Serviços Distinguidos, Comenda
dor, Peru. 

O Ministro Fêlíx Baptista de Faria se encontra nesta 
data no exercício de SIJaS funções de Cônsul-Geral do 
Brasil em Lisboa. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 4 de no~ 
vembro de 1983. -L~cio Pires de Amorim, Chefe de Di
visão do Pessoal. 

r1 Com;;são -de Relações Exteriores.) 

OF!CIOS 

Do Sr. J9..Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro
jetos: 

PROJETO DI! LEI DA CÁMARA 
N•254,DE1983 

(n9 905/15, na Casa da origem) 

~ - --

Dá nova reda~o_ a~ art. _49 da Lei n9 5.757, de 3 de 
dezembro de 1971, que estabelece regime de gratifi
çação ao pessoal à disposição do FUNRURAL, dis
pondo sobre a obrigatoriedade da apresentação do 
Certifict~do de R.egularidsde de Situação e Certifica
do de Quitação, que serão exigíveis a partir de ]9 de 
janeiro de 1976. 

O Cpngresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 49 da Lei n9 5.757, de 3 de dezembro 

de 1971, que estabelece o regime de gratificação ao pes
soal à disposição do FUNRURAL e dá outras providên
cias, passa a viger com a seguinte redação; 

"Art. 49 Será obrigatória, a partir de 19 de ja
neiro de 1976, para os contribuintes do FUNRU~ 
RALa que se refere o art. 15, inciso I, alíneas a e b, 
da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, 

_a apresentação de Certificado de Regularidade de 
Situação e_ Certificado de Quitação expedidos pelo 
FUNRURAL, nos mesmos 9asos ~para os mesmos 
efeitos previstos nos arts. 141 e 142 da Lei n'i' 3.807, 
de 26 de agostO de 1960." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Arl J'i' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
LEI N• 5.757, DE 3 DE DEZEMBRO DE !971 

Estabelece regime de gratiflca~o ao pessoal à dis
posição do FUNRURAL e dá outras providências. 

Art. 49 Será obrig"atória, a partir do mês de janeiro 
de 1972, j:iara os COntribuintes-do FUNRURAL a que se 
refere o art. 15, item I, alíne~~ "a"i!!."b", da Lei Comple
mentar n9 II, de 25 de maio de 1971, a apresentação de 
Certifiº-_adO de Regularidade ~e ~ituação e Certificadq de 
Quitação expedÍdoS Pelo FUNRURAL, nos mesmos ca
sos e para os mesmos efeitos previstos nos arts. 141 e 142 
da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

( Âs C omissões de Agricultura, Legislação Social e 
de Finanças.} 
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PROJETO DE:.LELDA CÂMARA N• 255, DE 1983 
{n'i' 301/83, na Casa de origem) 

Revoga e altera dispositivos da Lei n~' 6.620, de 17 
de dezembro de 1978, que define os crimes contra a 
segurança nacional, estabelece a sistemática para o 
seu processo e julgamento, e dá outras providências. 

O Congresso Nacion_a._l_ decreta: 
Art. (I' Ficam revogados os arts. 14, 27, 33, 35, 37, 

38, 42, parágrafo úníCõ do 44, 49, 50 e 53 da Lei n9 6.620, 
de 17 de dezembro de _1978 -:- Lei de Segurança N acio
nal. 

Art. 2~' O árL 4~' da Lei n"' 6.620, de 17 de dezc;mbro 
de 1978, passa a vigorar com a sCguinfe redação: 

. "Art. 4'>' Na aplicação desta lei, observar-se-á, 
no que coube, o disposto na Parte Getal do Código 
Penal." 

Art. 3~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO OTADA 
LEI No 6.020,-DE 17 DE DEZEMBRO DE 1978 

Define os crimes contra a segurança natlonal, es
tabelece a sistemática para o seu processo e julgamen
to, e dá outras providências. 

CAPITULO I 

Da Aplicação da Lei 
de Segurança Nacional 

Art. 19 Toda pessoa natural ou jurídica é responsá
vel pela segurança nacional, nos limites definidos em lei, 

Art. 19 Na aplicação desta Lei observar-se-á, no que 
couber, o disposto da Parte Geral e, subsidiariamente, o 
disposto na Parte Especial do Código Penal Militar. 

CAPITULO II 
Dos Crimes e das Penas 

Art. 14. Divulgar, por qualquer meio de comuni
cação social, notícia falsa, tendenCiosa ou fato verdadei
ro truncado ou deturpado, de modo a indispor ou tentar 
indispor o povo com _as a_u_to_dd_a_d~~-onstituídas. 

Pena: Reclusão de 2 a 12 anos. 
Art. 27. Impedir ou dificultar o funcionamento de 

serviços essenciaiS, administrados pelo Estado ou execu
tados mediante concessão, autorização ou -permissão. 

Pena; Reclusão, de 2 a 12 anos. 
Parágrafo único. Se, da prática do ato, resultar lesão 

corporal grave ou morte. 
Pena: Reclusão, de 8 a 30 anos. 

Art.. 33. Ofender a honra ou a dignidade do Presiden
te ou do Vice-Presidente da República, dos Presidentes 
do Senado Federal, da Câmara:dos Deputados ou do Su
premo Tribunal Federal, de Ministros de Estado e de 
Go':.ernadores de_ Esta..do do Distrito Federal ou de Ter
ritórios. 

Pena: Reclusão de I a 4 anos. 
Parágrafo únicO. Se _o crime for praticado por_motivo 

de facciosismo ou inconformismo pOlítico-social. 
Pena: Reclusão, de 2 a 5 anos_. 

Art. 35. Promover paralisação ou diminuição do rit
mo normal de serviço público ou atividade essencial defi
nida em lei, com o _fim de c_oagir qualquer dos Poderes da 
República. 

Pena:_ Reclusão, de I a ~ anos 

Art. 37. Cessarem funcionários públicos, coletiva
mente, no todo, ou em parte, os serviços a seu cargo. 

Pena: Detenção, de 8 meses a 1 ano. 
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas o fun

cionário público que, direta ou indiretamente, se solida
rizar com os atas de cessação ou paralisação_ do serviço 
público ou que contribua para a não execução ou retar
damento do mesmo. 

Art. 38. Permurfar, mediante o emprego de vias de 
fato, ameaças, tumultos ou arruídos, sessões legislativas, 
judiciáriaS ou conferências internacionais, realizadas no 
Brasil. 

Pena: Detenção de 6 meses a 2 anos. 
Parágrafo único. Se, da ação, resultar lesão corporal 

grave ou morte. 
Pena: Reclusão, de 8 a 30 anos. 

Art. 42. Fazer propaganda subversiv:;t: 
I - Utilizando-se de quaisquer meios de comunicação 

social, tais como jornais, revistas, periódicOs~- liVros, bo
letins, panfletos, rádio, televisão, cinema, teatro e congê
neres, como veículos de propaganda de guerra psicológi
ca adversa ou de guerra revolucionária ou Subversiva. 

II-Aliciando pessoas nos locais de trabalho ou ensi
no. 

III- Realizando comício, reunião pública, desfile ou 
passeata. 

IV -Realizando greve proibida. 
V- Injuriando, caluniando ou_ difamando quando o 

ofendido for órgão ou entidade que exerça autoridade 
pública, ou funcionário, em razão de suas atribuições. 

VI -Manifestando s_olidariedade qualquer dos atas 
previstos nos itens ant~riores. 

Pena: Reclusão de l a 3 anos. 

Art. 44. Incitar à prática e qualquer dos crimes pre-
vistos neste Capítulo, ou fazer-lhes a apologia ou a de 
seus autores, se o fato não constituir crime maiS grave._ 

Pena: Reclusão, de 1 a 5 anos. 
Parágrafo único. A pena-será ·aumentada--de metade, 

se o incitamento, publicidade ou apologia for feito por 
meio de imprensa, radiodifusão ou televisão. 

Art. 49. Atendendo à gravidade do fato e suas con
seqUências, quando o crime for praticado por meio de 
jornal, revista, rádio ou televisão, o juiz poderá, na sen
tença, decretar a suspensão por atê sessenta dias da 
publicação ou do funcionamento da emissora de radiodi
fusão ou televisão. 

-- An.--so-.----oMínlslfo-dã-Jo.stíçirpoâetâ~-sem prejuízO 
da ação penal, determinar a apreensão de livro, jornal, 
revista:, boletim, panfleto, filme, fotografia ou gravação 
de qualquer espêcie que conStitua, otf posSa vir a coristi
tulr, o meio de perpetração de crimes previstos nesta Lei, 
bem como adot~r outras providências necessárias para 
evitar a consumã:ção de tais crimes ou seu exaurimento, 
como a suspensão de sua impressão, gravação, filmagem 
ou apresentação ou, ainda, a proibição da circulação, 
destribuição ou venda daquele materiaC -

Art. 51. A responsabilidade_ penal pela propaganda 
subversiva independe da civil e não exclui as decorrerites 
d~ O_l!tros crimes, na forma desta Lei ou de outras, 

...... .____,___,__.__._ ............ ,.. ... -······~-· ._ .. ·-·· ·-····~ 
··r i~ ·é~~ts~ae;d~· c~~;ii~t;ã: ~·i~~~;~~-d;·j~~- ~ 
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~PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 256, DE 1983 

(N~~ r.31,1;1s, n_a C~á de origem) 

Altera a redaçio do § 29 do art. 29 da Lei p9 6.210, 
de 4 de junho de 1975, que extingue as contribuições 
sobre benefícios da previdência social e a suspensão 
da aposentadoria por motivo de retorno à atividade. 

O COngresso Nacional decreta: 

Art. (9 Dê-se ao§ 29 do art. 29 da.Lei n9 6.210, de4 
de junho de _197~. a seguinte redação: 

"Art. 29 ..................•.....•.• ,., ~~ 
§ I• ................................... . 
§ 29 Em caso de acidente do trabalhQ: 
I - o aposentado terá direito aos serviços e be

nefícios previstos na Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 
1969, sem prejuízo da percepção da mensalidade da 
aposentadoria, e a optar, na hipótese de invalidez, 
pela transformação de sua aposentadoria previden-

- ciária em aposentadoria: acidentária; 
II - a pensão por morte será a_ acidentária, se for 

mais vantajósa." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.316, DE I4 DE SETEMBRO DE 1967 

Integra o Seguro de Acidente de Trabalho na Pre-
vidência Social, e dá outras providências. 

Art. 69 Em caso de acidente do trabalho ou de 
doença do trabalho, a morte ou a perda ou redução de 
capacidade para o trabalho darãO direito, independente
mente de período de carência, às prestações previden
ciárias c_abíveis, concedidas, mantidas, pagas e reajusta~ 
das na forma e pelos prazos da legislação de previdência 
sociãl, salvo no tocante ao valor dos benefícios de que 
tratam os itens I, II e Iii e que será o seguin~ 

i - auxílio-doença - valor mensal igual ao do salário 
de contribuição devido ao empregado no dia do aciden~ 
te, deduzida a contribuição previdenciária, não podendo 
ser i:aferior ao seu salário de beneficio, com a mesma de
dução; 

II - aposentadoria por invalidez - valor mensal 
igual ao do salário de contribuição devido ao empregado 
no dia do acidente, não podendo ser inferior ao seu sa
lário de beneficio; 
III- pensão- valor mensal igual ao estabelecido no 

item II, qualquer que seja_o número inicial de dependen
tes. 

(Às Comissões de Legislação Socitil e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 257, DE 1983 
(N9 1.658/75, na Casa de orlgenl) 

Acrescenta parágrafo ao art. 79 da Lei n9 3.807, de 
26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência 
Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL J9 O art. 79 da Lei n'~ 3.807, de 26 de agosto de 

1960 - Lei Orgânica da Previdência Social, passa a vi
gorar acrescido do seguinte § 59: 

.. Art. 79 ... _ .. __ ... _ .... ~ ... -" ...•.... -.-. _.. "~~: 

§ 59_ Nã2 se i!_Plifa a norma do § 29 deste artigo 
ao proprietário ou éondômino de unidade: imobiÍiâria 
hab:itacional de caráter popular, assim entendidas aquç-. 
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las cuja área construída não ex.ceda de 100m2 (cem me-. 
tros quadrados)." 

Art. 2Q Esta lei entra. em vigor na data_ de SU!i publi· 
cação, retroagindo seus efeitos a 21 de noviÕlbro de 
1966. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE.19.60 

Com as alterações introduzidas pela Legislação posterior 

TITULO IV 
Do Custeio 

CA PI TU LO lil 
Da Artecad.ação, do recolhimento de 

ContribuiÇões e das Penalidades 

Art. 79. A arrecadação e o recolhimento das contri
buições e de quaisquer impOrtâncias devidas ao Instituto 
Nacional de Previdência Sociãl serão realizadas com ob
servância das seguintes normas: 
I- ao empregador caberá, obrigatoriamente, üi:'eca

dar as contribuições dos respectivos- erripregados, 
descontando-as de sua remuneração; 
II- ao empregador caberá recolher ao Instituto Na

cional de Previdência Social, até o último dia do mês 
subseqüe:nte ao que se referir, o produto arrecadado de 
acordo com o item I, juntamente com a contribuição 
prevista na alínea a do art. 69; 

UI- aos sindicatos que gruparem trabalhadores ca
berá recolher ao Instituto Nacional de Previdência So
cial, no prazo previsto no item II, o que for devido como 
contribuição incidente sobre a remuneração paga pelas 
empresas aos seus associados; 

IV- ao trabalhador autônomo, ao segurado faculta
tivo e ao segurado desempregado, por iniciatiYa Própria, 
caberá recolher diretamente ao Instituto Nacional de 
Previdência Social, no prazo Previsto no item II, o que 
for devido como contribuição, no valor correspondente 
ao salário-base sobre o qual estiverem contribuindo; 

V -às empresas concessionárias de serviços públicos 
e demais entidades incumbidas de arrecadar a "quota de 
previdência", caberá efetuar, mensalmente, o seu reco
lhimento no Banco do Brasil S.A., à conta especial do 
"Fundo de Liquidez da Previdência Social"; 

V I - revogado; 
VII- pela contribuição diretamente descontada pelo 

Instituto Nacional de Previdência Social, iricidente sobre 
a remuneração de seus servidores, inclusive a destinada à 
assistência patronal. 

§ 111 O desconto das contribuições e o das consig
nações legalmente autorizadas sempre se presumirão fei~ 
tos, oportuna e regularmente, pelas empresas a isso obri
gadas, não !hes sendo licito alegar nenhuma omfssão que 
hajam p~aticado, a fim de se eximirem ao devido recolhi~ 
menta, ficando diretamente responsáveis pelas impor
tâncias que deixarem de receber ou que tiverem arreca
dado em desacordo com as disposições desta lei. 

§ 21' O proprietário, o dono da obra, ou o condômi
no de unidade imobiliária, qualquer que seja a forma por 
que haja contratado a execução de obras de construção, 
reforma ou acréscimo de imóvel, é solidariamente res
ponsáYel com o construtor pelo cumprimento de todas 
as obrigações decorrentes desta lei, ressalvado seu direito 
regressivo contra o executor ou contraente das obras e 
admitida a retenção de importâncias a estes devidas para 
garantia do cumprimento dessas obrigações, até a expe
dição "do. "Certificado de Quitação" previsto no item I, 
alínea c, do art. 141. 

§ 31' Poderão isentar-se- da 'responsabilidade soli
dária, aludida no parágrafo anterior, as empresas cons-

DIÂIÜO DÕ CONO:RJJSSO NACIONAL(Seção 11) 

trutoras e os proprietários de imóveis Cm Í'elação à fatu
- ra, nota de serviçOs, recibo ou documento equivalente 

que pagarem por tarefa, subempreitadas, de obras a seu 
-cãrgo, desde que façam o subempreiteiro recolher, pre
viamente, quando do recebimento da [atura, o valor fi
xado pelo Instituto Nacional de Previdência Social rela
tivamente ao percentual devido como contribuições pre
videnciárias e de seguro de acidentes do trabalho, inci
dentes sobre a mão-de-obra inclusa no citado documen
to. 

§ 41' Não será devida contribuição previdenciâria 
quando a construção de tipo económico for efetuada 
sem mão-de-obra assalariada no regime de mutirão com
provada previamente perante o Instituto Nacional de 
Previdência_Social, na conformidade do que se dispuser 
em regulamento. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.} 

PROJETO DE-LEI DA CÁMARA No 258, DE 1983 
(N" 1.603/75, na Casa de origem) 

___... Altera o art. 2S da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 
1960 - Lei Orgânica da Previdência Social. 

Õ COilgresso Nacional decreta: 
Art. }ii O parágrafo único do art. 25 da Lei n9 3.807, 

de 26 de agosto de 1960, é renumerado com§ J9e passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 25, ...•....................••....• 
§ li' Ã empresa que dispuser de serviço médico 

próprio, ou em convênio, caberá o exame e o abono 
de faltas correspondentes ao citado período, somen
te encaminhando o segurado ao serviço mêdico do 
!N_P~ quando a incapacidade ultrapassar 1~ (quin
ze) dias, facultado ao segurado dirigir-se ao INPS 
quando a enfermidade ocorrer Cm dia ou hora em 
que não esteja em funcionamento o serviço médico 
da empresa.'' 

~t .... 2~' Fica acrescentado um parãgrafo, numerado 
como§ 211, ao art. 25 _da Lei n~" 3.807, de 26 de agosto de 
1960, com a seguinte redação; 

~·Att. 25. 
§ lO 

§ 2~> Considerando-se em condições para o tra
balhp. ainda que o_ serviço médico da empr~a. ou 
em convênio, nã·o o reconheça, poderá o segurado 
dirigir-se diretamente ao INPS, _pr~valecendo, no 

__ ~so de divergência, o laudo médico deste." 

Art. 3~' Esta lei entra em yjgor na data de sua publi~ 
caÇão. __ -

A.rt. -49 -Revogam-se as disposições em contrário. 

__ _LEGISLAÇ/l() Ç!_1'ADA 

LEI No 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 
(Com as modificações introduzidas pela 

~gislação posterior) 
Le~ Orgânica da Pre-vidência Social 

TITULO III 
Das Prestações 

CAPITULO ll 
Do Auxílio-Doença 

Art. 24. O auxilio-doença será devido ao segurado 
que, após 12 (doze) contribuições mensais, ficar incapa
citado para seu trabalho por prazo superior a 15 (quinze) 
dias~-

§ I.,.- o auxílio-doença consistirá numa renda mensal 
correspondente a 70% (setenta por cento) do salário de 
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benefício, mais 1% (um por cento) deste salátio, por ano 
completo de atividade abrangida pela Previdência Social 
ou de contribuiçâ.o recolhida nos termos do art. 99, até o 
máximo de 20% (vinte por cento), arredondado o total 
obtido para a unidade de milhares de cruzeiros imediata
mente superior. 

§ 29 O auxílio-doença será devido a contar do 169 
(décimo sexto) dia de afastamento da atividade ou, no 
caso do trabalhador autônomo e do empreagado domés
tico, a contar da data da entrada do pedido, perdurando 
pelo período em que o segurado continuar incapaz. 
Quando requerido por segurado afastado hã mais de 30 
(trinta) dias do trabalho, será devido a partir da entrada 
do pedido. 

§ 311 Se o segurado em gozo de auxílio-doença for ln
suscetível de recuperação para a sua atividade habitual, 

;;T""" sujeito, pOitantO, _aos processos de reabilitaçã_o profissio
nal previstos no§ 4'~', para o exerctcio de outra ativid8.cfe, 
somente terá cessado o seu benefício qUando estiver no 
desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsis
tência, ou quando, não recuperáYel, seja aposentado por 
invalidez. 

§ 49 O segurado em gozo de auxílio-doença ficará 
obrigado. sob pena de_ suspensão do benefício, a 
submeter-se aos exames, tratamentos e processos de rea
bilitação profissional, proporcionados pela Previdência 
Social, excet'?_ ~Fatamento cirúrgico. 

§ 51' Será concedido auxílio para tratamento ou reali
zação de exames .médicos fora do domicilio dos benefi
ciários, na forma que dispuser o regulamento. 

Art. 25. Durante os primeiros 15 (quinze) dias de 
afastamento do trabalho, por motivo de doença, incum
be à empresa pagar ao segurado o respectivo salário~ 

Parágrafo únicO. Â empresa que dispuser de serviço 
médico próprio, ou em convênio, caberá o exame e o 
abono das faltas correspondentes ao citado período, so
mente encaminhando o segurado ao serviço médico do 
InstitutO Nacional de Previdência Social quando a inca
pacidade ultrapassar 15 {quinze) dias. 

Art. 26. Considera-se licenciado pela empresa o se
gurado que estiver percebendo auxílio-doença. 

Parágrafo único. Sempre que ao segurado for garanti
do a direito_ à licença remunerada pela empresa, ficará 
est<~:_ _obrigada a pagar-lhe durante a percepção do 
auxifio-doença a diferença entre a importância do 
auxilio e a da licença a. que tiver direito o segurado. 

(À Comissão de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 259, DE 1983 

(n'~' 826/15, na Casa de origem) 

Acrescenta diSpositivo à Consolidaçio das Leis do 
Trabalho, apronda pelo Decreto-lei n~' 5.452, de )1' 
de maio de 1943, proibindo a dispensa da gestante nas 
condições que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !I' Acrescente-se ao art. 392 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl' 
5.452, d~ 11' çie maio de 1943, o seguinte parágrafo, nu
merado como § 59; 

"Art. 392 ••...... ·~ ••••.•..........•.•.•. 

§ 59 É vedada a dispensa da mulher, desde a 
concepção até 60 (sessenta) dias após o término do 
período de afastamento a que se refere este artigo." 

ArL 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.-

Art. 39 Revoga~-Se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE 
I• DE MAIO DE !943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

TITULO lll 

Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO lll 

Da Proteção do Trabalho da Mulher 

SEÇÃO V 

Da Proteçào à Maternidade 

Art. 391~ Não_ constitui justo motivo para a rescisão 
do contrato de trabalho da mulher o fato de haver con~ 
traído matrimônio ou de encontraf~se em eS'tãdo _de graM 
vi dez. 

Parágrafo único. Não serão permitidos em regulamen
to de qualquer natureza, contratos coletivos ou indivi
duais de trabalho, restrições ao diteito da mulher ao seu 
emprego, por motivo de casamento ou de gravidez. 

Art. 392. b proibido o trabalho da mulher grãvida 
no período de 4(quatro) semanas antes e 8 (oito) semaa 
nas depois do parto. 

§ 19 Para os fins previstos neste artigo, ó início dO 
afastamento da empregada de seu trabalho será determia 
nado por atestado médico nos termos -do art. 375, o qual 
deverá ser visado pela empresa. 

§ 29 Em casos excepcionais, os períodos de repouso 
antes e depois do parto poderão ser aumentados de mais. 
2 (duas) semanas cad.a um, mediante atestado mêdico na 
formado§ IQ 

§ 3~> Em caso de parto antecipado, a mulher terá 
sempre direito às 12 (doze) semanas previstas neste artia 
go. 

§ 4~> Em casos excepcionais, mediante atestado mé
dico, na forma do §-11' é permitido à mulher grávida mua 
dar de função, 

(À ComisSãõ- de Legislação SOcial.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 260, DE 1983 

(N~> 659/83, na Casa de origem) 

Considera Patrimônlo Histórico Nacional a cidade 
de Cametá, no Estado do Pará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica considerada Patrimón-io- Histórico_- Na a 

cional a cidade de Came_tá, no Estado do fará. 
Parágrafo Unico. Para efeito deste artigo, a referida 

cidade deverá integrar-ã -prOgramação e orçamento dos 
órgãos públicos federais que -trãüúti da preservação do 
património históricoacultural, bem como da adminisa 
tração do turismo no País. 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário. 
(À Comissão de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 261, DE 1983 

(n9 648/75, na Casa dto origem) 

Altera redação do art. 9~" da Lei q9 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Prelidência So
cial, e dâ outras prolidencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~> Dê-se ao caput do art. 911 da Lei n9 3.807, de 

26 de agosto de I 960 - Lei Orgânica da Previdência So
cial, a seguinte redaçãq: 

.. Art. 99 Ao s_egurado que deixar de exercer 
emprego ou atividade que o submeta ao regime des-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~o II). 

ta lei, ainda que passe a exercer emprego ou ati vida
de de outra natureza que o exclua daquela vincu
lação, é facultado manter a qualidade de segurado, 
desde que venha a efetuar em dobro o pagamento 
da contribuição. 

Art. 2~' Aos segurados que ficaram impossibilitados 
de contribuírem dobro para o Instituto Nacional da Pre
vidência Social - INPS, por motivo de afastamento de 
ati v idade a ele vinculada pelo fato de exercerem outras, 
permitir-se-á, observado o prazo de 6 (seis) meses a par
tir da vigência desta lei, fazerem-no parceladamente, e 
nas condições do art. 9~" da Lei 3.807, de 26 de agosto de 
1960, consoante se dispuser em regulamento. 

Art. 3~> Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
-após a data de sua publicação. 

ArL 4~" Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Lei. QrgâniCa da Pre;_~~ênda Social 

"Art. 8~> Perderá a qualidade de segurado 
aquele que, não se achando em gozo de beneficio, 
deixar de contribuir por mais de doze meses consea 
cutivos. 

§ J9 O prazo ·a que se refere este artigo serâ di
latado: 

a} para o segurado acometido d_e doença que 
importe na sua segregação compulsória, devida
mente comprovada, até doze meses após haver ces
sado a segregação; 

b) para o segurado sujeito a detenção ou reclu
são, até doze, meses após o seu livramento; 

c) para o segurado' -que iOr inco'rporado às 
Forças Armadas, a fim de prestar serviço militar 
obrigãtório, até três meses após o tér:mino deSse ser
viço. 

d) para vinte e quatro meses, se o segurado já ti
ver pago mais cento e vinte contribuições mensais; 

e) para o segurado desempregado, desde que 
comprovada essa condição pelo registro no órgão 
próprio do Departmento Nacional de Mão-de
Obra, atê mais 12 (doze) meses, 

_ § 2~> Durante_o prazo de que trata este artigo, o 
segurado cOnservará tÔdos os direitos perante a ins
tituiçãO de previdência social a que estiver filiado. 

Art. 9o Ao assegurado que deixar de exercer 
emprego ou atividade que submeta ao regime desta 
lei é facultado manter a qualidade de segurado, des
de que passe a efetuar em dobro, o pagamento men-
sa( da contribuição. -

§ 1~> O pagamento a que se refere este artigo de
verá ser iniciado a partir do segundo mês seguinte 
ao da expiração do prazo previsto no art. 89 e não 
poderá ser interrompido por mais de doze- meses 
consecutivos, sob pena de perder o segurado essa 
qualidade. 

§ 2~> Não será aceito novo pagamento de con
tribuições, dentro d9 prazo do parágrafo anterior, 

-sem a ptév'ia- integralização das cotas relativas ao 
período interrompido,'' 

(Às Comissões de Legislação Sociar e de Fi-
nanças.) -

Novembro de 1983 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 262, DE 1983 
(N~>l.619/75, na Casa de origem) 

Altera disposições da Lei n~" 4.137, de 10 de se
tembro de 1962, que "regula a repressão ao abuso do 
poder econôrnico, e dá outras providências". 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. }9 A Lei n~' 4.137, de 10 de setembro de 1962, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 
I --:-ao art. 30 ficam acrescidos os seguintes dispositi

vos, numerados como §§ lQ a 69: 

·~Art. 30 .......•. ·- .....•.•..... -· •.••...• 
§ 19 Deliberada a instauração do processo, será 

o indiciado citado, começando a correr, da citação, 
o prazo de 15 (quinze) dias dentro do qual poderá 
ele produzir sua defesa e, querendo, ser-Ihe--á dado 
firmai compromisso, indicando ao CADE as provi
dências que pretende tomar para fazer cessar, ime
diaiãmetlte _ou dentro do menor prazo possível, a 
prática dos a tos configurativos de infração à presen
te lei. 

§ 2~> Recebido do indiciado o compromisso de 
que trata a parte final do parágrafo anterior, será 
dada vista do processo ao Procurador, que se mani
festará com a presteza recomendada no art. 35 desta 
lei. 

§ 391 bDevolvido o processo peta Procuradoria, o 
CAD E. em sua primeira reunião, deliberará sobre a 
proposta~Compromisso feita pelo indiciado, poden
do ainda deliberar sobre a adoção, pelo infrator, 
dentro de determinado prazo, de outras medida_s 
consideradas indispensáveis à cessação das práticas 
entendidas infringentes a esta lei. 

§ 49 Vencido o prazo de que trata o§ l~> deste ar
tigo sem manifestação do indiciado, descumprido o 
compromisso de cessação dos atas infringentes à 
presente lei ou desatendidas as medidas indicadas 
pelo CADE na aceitação do compromisso, terâ 
prosseguimento o processo, na forma estabelelecida 
nos arts. 31 e seguintes desta lei. 

§ 5~>_ Cumprido pelo indiciado o compromisso 
assumido e uma vez verificada, pelo CADE, a ces
sação dos atas _ou prá~icas denunciadas como infrin
gentes à presente lei, o processo serã arquivado. 

§ 6~> O arquivamento do processo em razão da 
cessação dQs atos denunciados ao CADE não impe
dirá a tomada, pelos prejudicados, das medidas 
cabi~eis para o ressarcimento dos danos que, even
tualmente, lhes tenham causado os atas de abuso do 
poder económico anteriormente praticados, não 

... prejudicando, igualmente, o arquivamento, a apu
ração das _infra_ções criminais que aqueles atas te
nham porventura configurado." 

II - o art. 35 passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único. 

"Art. 35 ........................•. ~~.-.----.--,-o-
Parágrafo único. A requerimento do queixoso, 

será admitida a sua intervenção através de advoga
do legalmente habilitado no processo administrati
vo, coni.O Assistente da Procuradoria, auxiliando-a 
na produção de provas, acompanhando o processo 
e oferecendo alegações, sem quaisquer ónus parã. o 
CADE e com responsabilidade pelos atas que prati
car com espírito de emulação ou capricho." 

III -o art. 74 fica acrescido de dois dispositivos, nu· 
merados como §§ 4~> e .5?: 

"Art. 74 .......••.•.•...•.•.....•.•..••. ,. .. ~:· 

..§- 4~> _Em Se traiando de aju~tes pa~!_oniz~dos 
para uma das partes, contendo·- clâusl!las e con
dições já aPrOvadas por meio de anterior registro, os 
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subseqUentes pedidos de registro, nos quais seja al
terado apenas o nome de uma das partes, prazo de 
vigência e objeto, poderão ser substituídos por sim
ples comunicações, das quais constarão os elemen
tos diferenciais e outroS dados previstos em formu
lário adotado pelo CADE. 

§ 59 A aprovação e o registro de que trata este 
artigo serão requeridos ao CADE em petição funda
mentada, a qual será apresentada e processada pe
rante a Inspetoria Regional onde se localizar o d-o
micílio do requerente ou na Diretoria Executiva, 
quando se tratar de Estado au·Terr1tóriCi que não te
nha Inspetoría." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI N9 4.137, DE !O SETEMBRO DE 1962 

Regula a repressio ao abuso do Poder Econômico. 

CAP!TULDoVI 

Das normas processuais do Processo 
Administrativo 

Art. 26. A existência de abusos dO ·poder econômico 
será apurada em processo administrativo instaurado 
pelo CAD E. - ·- -

Art. 27. A veri&uaÇ.ões ptelffiiillares, independente
mente de notificaÇllo dos possíVelS-i'i::Sponsâveis verifica
rão sempre se hã real motivo para a -instauração do res
pectivo processo administratívo, provocado por repre-
sentação. --

Art. 30. Concfuída dentrO de 30 (trin-ta) dias irnpror
rogáveis, a averiguciçãO" Pidim!nii, ·a CADE, effi faCe 
das conclusões do Relator, e ouvida a Procuradoria, de
terminará a instauração do prÕ-cesso adiiiinistriüíV~ ou o 
arquivamento da rePresentação-. -

Art. 35. O processo administrativo deve ser conduzi
do e_concluído com a maior bievidade cOmpatível com o 
pleno esclarecimento dos fatos, nisso se esmerando o 
Presidente do CAD E, seus membros, a Procuradoria e 
seus servidores e funcionários, sob pena de promÕção da 
respectiva responsabilidade. 

Da Fiscalh:açio 

Art. 74. Não terão validade, senão depois de aJ?rova
dos e registrados pelo CADE, os atas, ajustes, acordos 
ou convenções entre as empresas, de qualquer natureza, 
ou entre pessoas ou grupo de pessoas vinculadas a tais
empresas ou interessados no _objeto de seus negócios que 
tenham por efeito: 

a) equilibrar a produção com o consumo; 
b) regular o mercado; 
c) padronizar a produçã.o; 
d) estabilizar .os preços; 
e) especializar a produção ou distribuiçã.o; 
f) estabelecer uma restrição de distribuição em detri

mento de outras mercadorias do mesmo gênero ou desti
nadas à satisfação de necessidade conexas. 

§ 39 Em qualquer caso Será de 60 (sessenta) dias o 
prazo para o pronunciamento da CADE. 

(Às Comissões de ConstituiçãO e-JustiÇa e -de Eco-
nomia.) 

[)lÁ RIO DO CQ]'{Çl,R~~SO NACION~AL (SeçãoÚ) 

Pl!OJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~" 263,._DE. 1983 

(N9 1.8~51/76~ na Casa de origem) 

Eleva para 25% (vinte e cinco por cento) o acrésci· 
= mo- da remuneração do trabal_ho noturno sobre o diur

.no, e fixa o período noturno entre a 20:00 horas de um 
dia e às 6:00 horas do seguinte, modificando a re
dáção do art. 73 da Consoli~ação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de J9de maio 
de_1943. 

O Congresso Naciona_l decreta: 
Art. 19 O caputdo art. 73 e seu § 29 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nll 
5.452, de }I' de maio de 1943, passam a vigorar nos ter
_f!lOS ~bai~o: 

''Art 73. O trabalho noturno, mesmo quando 
prestado em regime de revezamento, terá remune
ração superior à do diurno e, para esse efeito, terá 
um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), pelo 
menos, sobre o valor da hora diurna. 

!fi' .... ·-·-······""'"'"'""'•······· 
§ 21' Con-siderá--Se nofurno, Para os efciiOs deste 

artigo, o trabalho executado entre as 20 (vinte) ho
ras de um dia e as 6 (seis) horas do dia seguinte.'' 

Art. :29 EsÍa Ici entra e~ vigor na data de sua publi~ 
caçllo. 

Art. 31' Revo_gam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

ConSOlidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
-Decreto-lei o~" 5.45t/43. 

· -Ttnjw u 
--- DaS Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

•. ÇAP!TULO II 
Da Dur_ação do Trabalho 

·sEÇÃO IV 
DO Trabalho Noturno 

Art. i3~ Silvo nos casos de revezamento semanal ou 
qUinzenal, o trabalho noturno terá remuneração supe
rior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá 
um acrêscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, 
..s.ubr.e_a.hora diurna (V. Súmula 213-STF). 

§ li' A hora do trabalho noturno será computada 
como de .52 minutos e 3.0 segundos. 

__ § 29 Con!lidera~se _IlQty_m._o, para os efeitos d~te __ l!fti
go, <> trabalho executadO entre as 22 horas de um dia e às 
5 horas do dia seguinte. 

§ 31' O acréscimõ- a que se refere o pi-esente ãrtigo, 
em se tratando de empresas que não mantêm, pela natu· 

-reza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será 
feito tudo em vista os quantitativos pagos por trabalhos 
diurnos de natureza semelhante. Em relação às ~mpresas 
cujo tiabalhonóturnO decorra dà natureza de suas atiVl
dades, o aumento será calculado sobf.e o salário mínimo 
geral vigente na regillo, não sendo devido quando exce
der desse limite, já acrescidos da percent~gem. 

§ 49 Nos horários .inistos, assim entendidos os que 
abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às ho· 
ras ge t~abalho noturno o disposto neste artigo ~ seus pa-

·-rágraros." • ~ ~~ · 

§-51' Às prOrrogações do trabalho noturno aplica-se 
o disposto neste Capitulo. 

- •• ~-•••• -;. 4 • ... ~~ ...... .- •••••••• ·-· •••• ~.·.:. .. .- ....... . 

(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.) 

S;íbado ) 2 5~97 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 264, DE 1983 

(NI' 2.076/76, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao Jnciso I do art. 11 da Lei n9 
3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da 
Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !~> O inciso I do art. li da Lei nl' 3.807, de 26..de 
agosto de 1960, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11. 
I - a esposa, o marido inválido, a companheira 

mantida há mais de 5 (cinco) anos, os filhos de qual
quer condição menores de 18 (dezoito) anos ou in
válidOs; e aS- filhas solteiras de qualquer condição 
que não exerçam atividade remunerada;" 

- Art. 29 Os encargos financeiros decorrentes da apli
cação desta lei caberão ao Instituto Nacional de Previ
dência Social - INPS, à conta dos recursos previstos 
pelo art. 69 _da Lei n~' 3.807, ~e 26 .d~ agos~9 de 1960. 

Art. 39 Estã'Lei entra em vigor na data de sua Publi
cação. 

Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO ClTADA 

LEI N• 3.897, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Lei Oriânica da Previdência Social 

com· as-mÕdÍficações -introduzidas 
pela legislação posterior 

TITULO 11 

..... D.os _S~gura!!_()~, dos !!Fpendentes e 
· da Inscrição 

CAPITULO II 

Dos Dependentes 

Art. II. Consideram-se dependentes dos segurados, 
para efeito desta lei: 
I- a esposa, o marido inválido, a companheira, man

tida há mais de 5 (cinco) anos, os filhos de qualquer con
dição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e as fi
lhas solteiras de qualquer condição menores de 21 (vinte 
e um) anos ou inválidas. 
Ir- a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só 

poderá ser menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 60 
(sessenta) anos ou inválida; 
III- o pai inváiido e a mãe; 

= IV- os irmãos de qualquer condição menores de 18 
(dezoito) anos ou inválidos e as irmãs solteiras de qual
quer condição menores de 21 (vinte e um) anos ou inváli
das. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --0 Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentOs que vão ser lidos pelo Sr. 
19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 837; DE 1983 

Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Senado Federal 

Tendo sido convidado pelo Excelentíssimo Senhor 
P.residente da República para acompanhá-lo em _visita 
Oficial que fará à Nigéríã,~ã.o-SCnegal e à Argélia, no 
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período de 14 a 21 de novembro do corrente a.no, solicito _ 
autorização do Senado, para ausentar~me do País, de 
conformidade coro_ as prescrições regimentais relativas à 
espécie._ 

Brasília-DF, II de novembro de 1983.- AlbanG Fran
co. 

REQUERIMENTO N• 83S, DE 1983 

Tendo sido convidado a participar da comitiva que 
acompanhâ o Senhor Presidente da República em sua 
viagem à Nigéria, Guiné-Bissau, Senegal, Argélia e Cabo 
Verde, solicito me seja concedida autorização para de
sempenhar essa missão, nos termos do.:s arts. 36, § 29, da 
Constituição e 44_do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 12_83 .. :-Jº-~é 
Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os reque
rimentos lidos serão remetidos à Comissão de Relações 
Exteriores, devendo ser apreciados após a Ordem do 
Dia, nos termos do§ 311 do artigo 44 do Regimento Inter
no. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Em sessão 
anterior foi lido o Requerimento n~' 834, de t 983, de au
toria do Sr. Senador Marco Maciel e outros Srs. Senado
res, solicitando a realização, em data a ser posteriormen
te marcada, de sessão especial para reverenciar a me
mória do Senador Nilo Coelho. 

A votação da citada proposição foi idiada para a pre
sente sessão, pelo Requerimento nt> 836, de 1983, de au
toria do Sr. Senador Aloysio Chaves.._ 

Passa-se, portanto, à votação do Requerimento. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr)- Concedo 
a palavra ao nobre Senã:dor Nelson Carneiro, para enca
minhar a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Se
nadores: 

V. EX• está pondo a -votos o requerimento do nobre 
Senador Marco_Maciel. Ontem, por iniciativa do ilustre 
Líder da Maioria, essa votação foi adiada para que fosse 
modificado _esse requerimento e se fizesse uma sessão 
conjunta do CongresSo Nacional, para homenagear a 
memória do nosso· saudoso e ilustre Presidente. De 
modo que eu consultaria V. Ex•,já que põe a votos esse 
requerimento, se a retificação já foi feita. 

O SR. PRE:SIDf,:_NTE (Lomanto Júniorr- Senador 
Nelson Carneiro; logo após a votação do requerimento e 
conseqüente aprovação, a Mesa tomarâ providências 
para entrar em entendimento com a Câmara dos Depu
tados, para se fazer uma sessão conjunta Cni.hOmCr~,agerh 
ao saudoso e querido Presidente do Congresso Nacional. 
(P"d.usa.) 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A Presidência entrará também em entendimento, para 

fixar a data da homenagem. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma comunicação de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para 
uma comunicação de Liderança. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para 
uma comunicação de Liderança. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. PreSidente, Srs. Seri8.dores: 

Encaminho à Mesa, para que fique sobrestado no 
aguardo das demais assinaturas, que espero .. advenham 

da Bancada do Partido DemoJ:râtico Social, a cuja Lide
rança já fiz um apelo público nesta Casa, o seguinte re
querimento: 

Senhor Presidente do 
Congresso Nacional: 
Considerando que o Sr. Presidente da República, 

sob a alegação de garantir o livre funcionamento do 
Congresso Nacional, assinou o Decreto nt> 88.888 de 
20 de outubro d_e 1983, adotando medidas _de segu~ 
rança (art. 155 da Constituição Federal), na área do 
Distrito Federal; 

Considerando que várias arbitrariedades já foram 
cometidas no Distrito Federal, na execução das re
feridas medidas, entre as quais a in~erdição da sede 
da OAB-DF; ~ 

Cons-iderando que pelo§ 19 (letra a) do art. 29 da 
Constituição Federal, a convocação extraordinária 
do Congresso Nacional far-se-ã pelo Presídente do 
Senado Federal, em caso de decretação de estado de 
síÚo, de estado de emerSência ou intervenção fede
ral; 

Considerando que na hipótese de aplicação do ar
tigo 155 da Constituição, poderão ser adota_das me
didas_coercitiVas nos limites do §_2~> .do art. 156 da 
Constituição; 

_ _Q:>n.side.!].nclo que isso implica em sérias res
trições aos direitos e garantias individuais, seme
lhantes às adotadas no estado de sítio e no estado de 
emergência; 

Considerando que se impõe o pleno funciona
mento do Congresso Nacional, durante o período 
das. medidas de emergência~ para a rigorosa fiscali
zação de sua execução; 

Considerando que o Congresso Nacional entra 
em recesso normal de suas atividades a 5 de de
zembro próxir;no e que as medidas adotadas pelo 
Decreto n9 88.888 yigorarão até 17 do mesmo mês; 

Qs_ Senadores, abaixo assinados, nos termos do 
disposto no§ 1~> letra c) e§ 21' do art. 29 da Consti
tuição Federal convocam _o C.ongresso Nacional 
para reunir-se, extraordinariamente, enquanto fluir 
o prazo estabelecido para as medidas adotadas na 
ãrea do Distrito Federal, (art. 155 da Constituição 
Federal), devendo, nesse período, sem incluídos na 
Ordem do Dia da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal e do Congresso Nacional, as proposições 
atualmente em tramitação, com renúncia expressa 
da ajuda de custo. 

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 1983. 

Sr. Presidente, o requerimento estã assinado pelos 
Líderes do PMDB, do PTB, do PDT e mais 21 Srs. Sena
dores. Espero, como já disse, que os 2/3 necessários, de 
acordo com a Constituição, sejam completados pelas as
sinaturas dos Senadores do PDS, liberados que serão, 
possivelmente, pela sua Liderança, pois na Câmara dos 
Deputados, ao que estou informado, já foi'am colhidas 
as assinaturas, em requerimento idêntico, com o total de 
2/3 daquela Casa do Congresso Nacional. 

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

O SR. !'RESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Mesa 
recebe o requerimento de V. Ex~. que ficará SObrestado 
ag'uãrdando, naturalmente, as assinaturas para comple-
mentaçãO do quorum exigido. - = . 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)~ .Pª.s11_~.se à 

ORDEM DO DIA 

--Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n"' 9, de 1983 (n"' 132/82, na Cârhara 
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 
de Prorrogação dõ Acordo sobre o Comércio Inter
nacional de Têxteis (Acordo Multifibras), assinado 
em Gellebra, a 9 de fevereiro de 1982, que inclUi as 

Novembro de 1983 

"Conclusões Adotadas pelo Comitê._de Têxteis em 
22 de deZembro de 1981 ", tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 981 e 
982, de --1983·, das Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
- de Economia. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira .discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nt> 9, de 1983 

(N~> 132/82, na Câmara dos Deputlldos) 

Aprova o texto do Protocolo de Prorrogaçio do 
Acordo sobre o Comércio Intern8cional de Têxteis 
(A.Cordo Mi..-ltifibras), assinQ.do em Genebra, a 9 de 
fevereiro de 1982, que inclui as "Conclusões Adota~ 
das pelo Comitê de Têxteis em 22 de dezembro de 
1981". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~> Fica aprovado o texto do Protocolo de Pror

rogação do Acordo sobre o Comércio lnternacioital de 
Têxtejs (Acordo Multifibras), assinado em Genebra, '! 9 
de fevereiro de 1982, incluindo a& "Conclusões Adota_das 
pelo Comitê de Têxteis em 22 de dezembro de 1981". 

Art. 2"', Este decreto kgislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- ltem __ 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n<? 16, de.l983 (n"' 2/83, na Câmar_a 
dos 'Deputados), que aprova o texto do Acordo Co
mercial celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Po· 
pular do Congo, em 7 de julho de 1982, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n% 983 e 

984, de 1983, das Comissões: 
• - de Relações Exteriores; e 

- de Economia. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.} 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

I'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 16, DE 
1983 . ~ 

(N~> 2/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Comercial celebrãdo en~ 
- ·tre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo da Reptíbllca Popular do Congo, em 7 de ju
lho de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo Comercial 

celebradO entre O Governo da Repdblica Federativa do 
Brasil e o GovernO da República Populara do Congo, 
em 7 de julho çle 1982. 

Art. -'29 --ESte decreto legislativo entra em vigor na 
data de __ dua publicação. 
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O SR. PRESÍDENTE-(Lomanto Júnior) ~-Esgotada 
a matéria da Ordem do Dia, passa-se à apreciação dos 
Requerimentos n~'s 837 e 838, de 1983~ de autoria, respec
tivamente, dos Srs. Senadores Albano Franco e José 
Uns, lidos no Expediente, solicitando, nos termos do art. 
36, § 2~', da Constituição e art. 44 do RegüTiento Interno, 
licença do_Senado para aCompanhar o Senhor Presidente 
da República, em visita que fará ao exterior. 

As matérias dependem, para sua apreciação, de pare
cer da Com"issâo de Relações Exteriores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis
ta, para proferir parecer sobre o requerimento de autoria 
do Senador Albano franco. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS - SE. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente 
e Srs.. Senadores: 

Designa-do pelo Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores, para relatar o requerimento de ticença para 
atender ao convite que o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República fonnulou ao Senador Albano do 
Prado Franco, Presidente da Confederação Nacional da 
Indústria, para acompanhá-lo à Nigéria, ao· Senegal e à 
Argélia, no perfodo de 14 a 21 de novembro, achamos, 
que é uma coisa de grande valor, e S. Ex•, acompanhan
do o Senhor Presidente da República, irá ver de perto 
aqueles países e trará subsídios para o Brasil. 

O nosso parecer é favorável a que se conceda a licença 
ao Senador Albano do Prado Franco. 

O SR. PRES1DENTE (Lomanto Júnior)....:ConCed.O . 
a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, para _p~ofe
rir o parecer sobre o Requerimento n9' 838, de autoria do 
Senador José Lins. 

O SR. VIRG[L!O TÃVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR-
MENTE. --

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os pare-
ceres são favoráveis. 

Completada a instrução ·cta matéria, passa-se à vo~ 
tação do Requerimento n'i' 837, de 1983. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Nelson Car: -
neiro, para encaminhar a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO {PTB- RJ. Para enca· 
minhar a votação. SeiTi revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Não quero ser mais rigorOso do qUe os outros, mas 
ainda ontem eu tive a oporturiidade, com o apoio do 
ilustre Uder da Maioria, de advertir o Congresso Nacio
nal quanto a esses pedidos de autorização para viagem. 

A autorização para viagem de um Congressista, a con
vite do Presidente da República, é prevista na Consti
tuição e no art. _44 do Regimento Interno. 

Os dois pedidos devem ser aceitos, com o meu voto e 
com as melhores esperanças de êxito nessa viageni, e que 
os ilustres Senadores tragam a contribuição que pude
rem recolher para o conhecimento da Casa. 

Mas, quero distinguir os dois requerimentos. O do 
nobre Senador José Lins pede autorização, na forma do 
art. 44 do Regimento Interno e da texto Constitucional, 
para acompanhar o Senhor Presidente da República, e 
não fixa prazos; o do nobre Senador Albano Franco fi
xa, porém, o prazo de 14 a 21 de novembro. -

O Senado será tolerante e compreensivo se houver 
uma demora justificada, imprevisível, mas, acho que, de 
agora por diante, na redação desses requerimentos, deve 
se aceitar a fórmula do pedido do nobre Senador Josê 
Lins, em que pede apenas autorização para acompanhar 
o Senhor Presidente da República na sua viage~: se ele 
se demorar mais um, dois ou três -dias nessa viagem, ele 
não pode ser acoimado de estar descumprindo o Regi~ 
mento da Casa. 

Não quero ser, aqui, a palmatória do mundo, mas, em 
todo caso, é a contribuição de uma experiência por que 

já passei, vale recordar a ocorrência, certa feita, quando 
eu era Deputado. A Comissão de Relações Exteriores, à~ 
quele tempo presidida pelo eminente Deputado Raimun
do Padi!ha, enviou ao exame da Câmara um projetO de 
decreto legislativo que autorizava .o Presidente da Re
pública a comparecer a uma solenidade relativa à entro
nização. do __ Papa, e dizia que autorizava que ele fosse à 
Itália, para sua presença em Roma. Quando ia se votar o 

_ requerimento, pedi a palavra e diss~;. "Sr. Presidente, eu 
voto contra." Foi uma surpresa, "Voto contra porque o 
Vaticano não fica na It61ia; é um Estado independente." 
Por causa disso, houve uma situação curiosa na Câmara 
dos Deputados. Suspendeu-se a sessão, a Comissão de 
Relações Ex.teriores-teve que se reunir outra vez e redigir 
outra vez o projeto de decreto legislativo e, só então, Sua 
Excelência pôde viajar, sem risco algum, para cumprir a 
·sua -missão no Vaticano e não na Itália. 

Esses pequenos detalhes escapam, geralmente, às co
missàes.téçnicas, e para eles também devemos atentar, e 
não somente para os grandes problemas nacíonais, pois 
são pequenos detalhes que podem criar graves proble-
mas na interpretação da Lei e da Constituição. · 

Voto a favor, Sr. Presidente, mas gostaria que, deago
- ra por diante, se aceitasse como norma, nessas hipóteses, 
a redação do requerimento do nobre Senador José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Mesa 
aceita_ as ponderações do eminente Senador Nelson Car
rieiro e fará recomendação para que, doravante, se pro
ceda como S. Ex• sugeriu, porque, realmente, é o cami
nho certo. 

Em votação o Requerimento n'i' 837/1983. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-

_éêr=sentados. (Pausa.) - - -
Aprovado. 

-~o SR. PRf;_SIDENTE (Lomanto Júnior)- P~ssa-se à 
--~votação do Requerimento n'i' 838/1983. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as li

cenças soUcitadas. 

O SR. PRESID_ENTE (Lomanto Júnior) - Há ora~ 
âores inscritos.· · · - · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Márip Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA- (PMDB -AC. Pronuncia o 
-seguintC-diSCUfSo. Sem revisão do orador.)- Sr. PÍ'esi
dente, Srs. Senadore~: 

Sirvo-me desta oportunidade para fazer um registro 
importante nas relações do Brasil com a vizinha Re
pública do Peru. 

. ---Sr. Presidente, tivemos a grande satisfação de no 
período de 2 a 6_.de novembro, I_~var uma delegação bra
sileira, chetiãda pelo Go..:ernador Nabor Telli!s da Ro~ 
-~ha Júnior, do Estado do ~cre, até Lima, capital da Re-
~lica do Peru. __ _ 

Essa visita, Sr.-Presidente, teve por finalidade não ape
~as retribuir visitas _apteriores que_ as autoridades perua

- nas h-aViãm feito ao meu Estado, como também estreitar 
os ~_ços de relação cultural, politica e económica, que 
podem ser incentivados e intensificados entre o Brasil e o 
Peru, através daquela fronteira. 

Sr. Presidente~ __ é~nos bastante singular registrar, nesta 
oportunidade, a maneira elegante e elevada, a lhaneza 
com que as autoridades bolivianas receberam a dele~ 

gação -brasileira, chefiada pelo Governo do Estado do 
Acre, delegação esta composta de vários elementos re
presentativos dos vários ex.tratos sociais do Acre, quer 
político, quer econômico, quer cultural. 

Assim, Sr. Presidente, participaram da delegação cer
ca de 40 pessoas, entre elas, empresários do Estado do 
Acre, Vereadores da capital acreana, Deputados Esta~ 
duais, Deputados Federais, e, infelizmente, nós, que 
também estávamos Jistado nessa delegação, por mqtivo 
de força maiOf-, nãO-tivemos o prazer de integrá-Ia. 
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Mas, Sr. Presidente, temos o prazer, mesmo não tendo 
integrado a delegação, de registrar nesta Casa a relevân
cia dessa visita, porquanto, através dela, estreitamos 
profundamente os laços de amizade com os nossos vizi .. 
nhos da América Latina. 

O Sr. Nelson C~rneiro_ ~Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Pois não, nobre Senador 
Nelson Carneiro. Com muito prazer. 

O Sr. Nelsop_ Carneiro - Para dizer a V. Ex~ que o 
-Parlamento Latino-Americano acompanhou com o 
maior interesse essa reunião, e felicita o Governador Na
bo r Júnior pela iniciativa desse contato. Sempre que nós 
nos aproximarmos dos irmãos sul-americanos, Iatino-
3mericanos, estaremos fortalecendo uma unidade indis
pensável ao desenvolvimento de toda uma região. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço, nobre Senador 
Nelson Carneiro, o aparte que V. Ex' traz para fortalecer 
a importância da visista que o n_obre GovernadorNab_or 
Jún'iõf acabou de -fazer à vizinha República do Peru. 

E registramos que essa delegação, apesar de ser des
pretenciosa, não tem nenhuma intenção, mesmo porque 
constitucionalmente não pode um governador de Estado 

--Celebrar qualquer convênio ou tratado com república vi
zinha - e o Governador está ciente disso -ele se ausen~ 
tou co-m pleno conhecimento da nossa Casa de represen
tação das relações diplomáticas com os países nossos 
-amigos, posto que o Itamarati tomou conhecimento da 
sua v-is-Hã.. Tanto é que a Embaixada brasileira recebeu, 
com tqdas as fonnalidades que eram merecidas, a pre
sença do Governador N abor Júnior na República do Pe
ru. 

E queremos _registrar, com muita alegria, a maneira 
como vínhamos falando, altiva, delicada e acolhedora 
com que o Presidente da República peruana, Sr. Belaund 
Terry, recebeu um Governador de um simples Estado da 
Fe_deração brasileira. O nosso Governador foi recebido 
na República peruãna pelo Presidente da República com 
honras de Governador de um Estado; teve hospedagem 
oficial, e toda a embaixada, digamos assim, presidida 
pelo Governador Nabor Júnior, teve cantatas e intensos 
trabalhos com as várias áreas administrativas, quer com 
o Executivo, quer com o Legislativo, Municipal, Esta
dual e Federal, daq_uela nação; tratando, naturalmente, 
em cmwersas não registradas em convênios, tratando 
dos interesses dos dois pafses, principalmente no que diz 
respeito ao aceleramento da comunicação, que tem que 
se fazer, e o mais urgente possível, do Brasil com as Re
públicas vizinhas da Bolívia e do Peru, através da con~ 
cretização da Estrada BR-364 . 

Ressalte-se que a ansiedade de concretização dessa es
trada não é apenas nossa, dos brasileiros que habitam a 
Região Centro-Oeste, Oeste e Amazônia Ocidental, ou 
seja, os Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o 
Estado de Rondônia e o Estado do Acre, mas os perua~ 
nos se mostraram intensamente iriteressados, mais inte
ressados mesmo do que nós, brasileiros, na concreti
zação dessa estrada. 

Foi então afirmado ao Governador que seriam ativa~ 
dos os convênios e os tratados que obrigam o Brasil ale
var estradas de primeira categoria até a fronteira do Pe
ru; quer fosse numa estrada em continuação à BR-364, 
atravessando todo o Estado do Acre, de Leste a Oeste, 
até. Cruzeiro do Sul, e de lá, numa extensão pequena, de 
Cruzeiro do Sul a Pucallpa -já cidade peruana- para 
encontrar-se com a estrada que o Peru estâ construindo, 
vinda de Lima. Portanto, foi esse tratado modificado~ e o 
traçado, no território brasileiro, até Rio Branco foi con
servado. Entretãnto, de Rio Branco em diante, para sa~ 
tisfazer aos iriteresses imediatos do Equador, a estrada 
teve uma modificação no seu traçado, indo de Rio Bran
co, pela via Leste, alcançando as Cidades de Xapuri, 
Brasiléia e Assis Brasil, onde o Brasil, a Bolfvia e o Peru 
fazem fronteira. 
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O Sr. José Fragelll- V. Ex' dã licença para um apar
te? 

O SR. MÁRIO MAIA- Com todo prazer, nobre Se
nador José Fragelli. 

O Sr. José Fragelli - Fico particularmente satisfeito, 
sabendo que o ilustre Govertlãdor Nabor Júnior toriiou 
essa iniciativa de visitar o Pei'u.Tive-oportunidade~ná 
poucos dias, de lembrar aqui que, quando GOvernadQI' 
do me.u Estado, do então grande Mato Grosso, também 
procurei, por todos os meios, intensificar os intercârii
bios entre o Brasil e a BoHv"ía, principalmente do meu 
Estado de Mato Grosso com a Bolívia. Recebi um convi
te do então Prefeito de La Paz, o que quer dizer_Gover
nador de La Paz, e fiz uma visita à Capital boliviana, 
com uma comitiva, que não fOi muito pequena, de trinta 
e tantas pessoas, quando tive a honra da campanhia do 
Senador Gastão MUller, E também- e era isto que eu 
queria testemunhar - os bolivian_os nos _receberam de 
braços abertos, e verificarmos, então, que verdadeira~ 
mente eles têm um inter~e_muito grande em se relacio~ 
nar com .os brasileiros. Fiz uma segunda visita, depois, a 
cQilvite_tambêm do Prefeito de Santa Cruz, àquela cida
de, e atê mesmo representando, então, o Chefe da 
Nação, o Presidente Ernesto Geisel, porque Santa Cruz 
completava, parece-me, 250 ano_s-de sua fund_ªção._E_o 
que V. Ex•.relata, agõra, do Governador _Nabo_r Júnior, 
acho que deve servir de exemplo a todos os governado
res, sobretudo aos Estados mediterrâneos do Brasil, 
aqueles que têm dificuldade, é claro, no seu relaciona
mento com as nações européias, com os Estados Unidos, 
com as novas nações africanas, através do Atlântico; 
porque deve caber a nós os representantes das provrrtcias· 
interioranas, não-atlânticas, deve nos caber essa r~pon
sabilidade de tomar_ a peito, forçar um maior relàciona
mento do Brasil éom as repúblicas do Pacífico, particu
larmente com a BoHvia e o Paraguai, que são nações me
diterrâneas como o são os nossos Estados. Dessa forma, 
queria que V. Ex• tr:ansmitisse _:10 ilustre G_over~J,ador 
Nabor Júnior a minha grande satisfação ao ver que ele, 
como eu, àquela êpoca, compreende que nós não pode
mos continuar de costas_ para os nossos vizinhos sul
americanos._ E até é de admirar que justamente as nossas 
classes comerciais e industriais, que devem ter o maior 
interesse, sobretudo nesta época de tantas restrições ao 
comércio internacíonal, é de admirar que os nossos _in
dustriais e- o nosso alto comércio não tomem tJma inicia~ 
tiva maior e mais intensa de intercâmbio entre o Br_asil e 
as vizinhas repúbticas sul-americanas, sobret_udo as da 
costa do Pacífico. Nós hoje temos uma poderosa indús
tria, em grande parte operando ociosamente, que precisa 
de mercados, necessita de mercados. A primeira con
dição é essa que V. Ex• muito bem ressaltou- a comu
nicação. Nós construímos, ·ao tempo âo inolvidável Ge
túlio Vargas, que eu tanto combati politicamerite, Inas 
cujas qualidades de estadista nÓ!! temos que proclamar 
sempre, GetUlio Vargas, compreendendo muito bem .os 
imperativos geopolíticos do Brasil, na América do Sul, 
construiu duas estradas de _ _ferro no meJJ_ Estado~ uma 
para o Paraguai e outra, mais importante, ligando Co.
rumbâ a Santa Crtiz de La Sierra. Esse exer_nplo de Ge
túlio Vargas deve ser continuado, deve ser seguido. Mas, 
a verdade é que quem não se faz lembrado é esq~ecido, e 
quem deve fazer lembrado o Brasil dessa n'ecessidade, a 
meu ver imperiosa, de nós nos comunicarmos, de nós 
termos todos os intercâmbios, não apenas econômicos 
mas culturais e de toda ordem com as vizinhas nações sul 
americanas, são os nossos Estados do interior. Daqui eu 
envio, através de V. Ex•, as minhas efusivas congratu~ 
lações ao Governador Nabor J_ú_ni_or, porque eu vejo que 
nós pensamos da mesma maneira, e que assim, lá no in
terior do Brasil, naqueles quase relegados Estados medi
terrâneos da nossa Pátria, forma-Se ·uma nova ment.ali
dade pró-Brasil, e pró~Continente Sul Americano. 
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O SR. MÁRIO MAIA - Eu agradeço a intervenção 
de V. Ex•, nobre Senador José Fragelli, e terei a imensa 
satisfação de levar ao conhecimento do nosso ilustre e 
honrado Governador Nabor Júnior as palavras saídas 
da generosidade do coração de V, Ex•, mas que n6s con
cordamos, plenamente, porque elas traduzem uma ver
dade que está a ser palpada por todos nós. 

Embora modestamente, nós temos a satisfação de ve
rifiCar que o Governador Nabor Júnior, mesmo Gover
nador de um pequeno Estado da Federação, o Estado 
mais ocidental da nossa Pátria, tem uma visão ampla, 
uma visão, eu diria sem favores, de estadista, porque nos 
poucos meses de sua administração, a sua visão poHtico
administrativa não se limitou, apenas, às lindes dos Mu-

-nicípios do nosso Estado, mas procurou estabelecer re
lações de amizade, intensificando-as com as autoridades 
vizinhas através das fronteiras de nosso Estado com o 
Pf6Sidente -da Bolivia e O PieSideiite do Peru. 

Era intenção_de S. Ex:•, o Sr. Governador, prolongar 
essa viagem atê à vizinha República da Bolívia também, 
entretanto isso não foi possível, ficou para uma próxima 
oportunidade. Mas, a visiiã- feüa ao Peru começa a se 
concretizar porque a resposta veio das autoridades pe
ruanas; S. Ex 9 foi recebido no Palácio pelo Presidente 
da República, pelo Alcaide de Lima, Sr. Eduardo Orre
go, por um corpo composto de seus auxiliares diretos, 
por vários ministros da área de educação, da indústria e 
comércio, emfirri, tiof todas as pessoas mais rep-resentati
vas da administração peruana que acolheram com todo 
carinho e fidalguia e embaixada de um Governador de 
um siples Estado da Federação, Nós ficamos muito sen-
sibiliz8.dos Por isso, - - -

O Sr. José Fragelli- De um simples não, de um Esta
do da Federação. 

O Sr. Fábio Lucena- De um dos maiores Estados da 
Federação. 

O SR. MÁRIO MAIA- Muito obrigado por dizer, 
um dos maiores Estado, porque, realmente, ele tem 152 
in11 qUTlôffietros quadrados embora com uma população 
ainc!a __ de 300 mil habitantes, mas um povo altivo que 
conquistou aquela gleba com suor e sangue, através da 
Revolução Acreana, que integrou, com tanto sacrifício e 
heroísmO aqüelas tie-rras no descobiertas, porque elas 
ainda não pertenciam a ninguém, quando os nossos ir
mãos nordestinos a conquistaram com seu trabalho e 
fizeiam-na brasileira com o seu sangue. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex' uma aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA -Com prazer. 

O Sr. José Fragelli- O valor dos u-ossos Estados é 
sentido por muitos dos brasileiroS ilustres. Eu só queria 
lembrar quanto ao Acre, quanto a Mato Grosso o que 
disse um .digno e_ valoroso General, então Ministro dos 
Transportes, General Dirceu, quando um dos seus auxi
liares, estando nós na ponte que liga o Brasil à Bolívia, 
dissç. "Vamos asfaltar essa estrada que está aqui no fim 
do Brasil". E o Minístro responde1,1:. "Não, para nós o 
Brasil começa é aqui." Então, lá no Acre também co
meça o Brasil, nas fronteiras com o Perú, com a Bolivhi e 
com as demais nações com as quais temos lindes interna
cionais. 

O SR. -MÁRIO MAIA - É assim que nós acreanos, 
nós amazônidas, nós da grande Região Norte nos senti~ 
mos. E aqui estão meus pares, Senadores Fábio Lucena e 
Béllo Gueiros para confirmar este sentimentO de brasili
dade arraigado em nós filhos do Setentrião, é assim que 
nós pensamos, que é lã no Norte, naquela região aban
donada pelas seguidas administrações aqui do Sul e do 
Sudeste do Brasil, é lá no Norte qUe começa o Brasil, 
porque é lá naquela região onde se construíram ou se 
formaram as mais belas histórias da nossa civilização. E 
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a história política de integração do Acre, chamada "His
tória da Revolução Acreana, é uma das mais belas pági
nas da História do Brasil, porque foi feita corri a vOtuade 
própria e independente de nossos irmãos nordestinos 
qu~ para lá foram, tangidos pelas secas· do Nordeste, nos 
idos de 1868 e 1870, e lá naquelas paragens, nas brenhas 
verdes da Região Amazónica, nos adentrados daqueles 
rios, enfrentando todas as intempéries- poder-se-ia di
zer até que construiram a semente de uma civilízação. 
Porque, foi por vontade própria, por iniciativa desses 
nossos avoeng·oS que se deram início a váriOs movímen~
tos guerreiros que resultaram na integração do Acre ao 
território pãtrio, reconhecido internacíonalmente, atra
vés do tratado de Petrópolis, celebrado em 17 de no
vembro de 1903, entre a Bolívia e Peru, quando ficava de 
uma vez por todas reconhecida como território brasilei
ro, a área compreendida no sul do território aniazônico, 
entre o Amazonas, a Bolívia- e o Peru. --

SI-. PreS-idente, nós queremos registrar a impo-rtância 
desta visita, para tentar, mais uma vez, fazer com que as 
autoridades aqui do Planalto lembrem-se da grande Re
gião Norte, lembrem-se que é importante a concreti
zação da Estrada BR-364. E fica tão perto o nosso Esta
do do Pacífico, que bastaria uma estrada da extensão de 
1.000 km para se chegar ao Oceano Pacífico: 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Apenas um momento, en
quanto eu concluo esse raciocínio da comunicação. 

Nós sabemos que todo o nosso precãrio mercado, as 
nossas trocas comen;:iais entre o Peru e o Brasil, atual
mente, na situação em que encontramos com os meios de 
transporte, são feitas através dos Oceanos- Atlântico e 
Pacífico: pelo Norte, tendo que ir até o Mar das Anti
lhas, atravessar o Canal do Panamã e descer o Oceano 
Pacífico !ité o Porto de Calao, no Peru; pelo sul, tendo 
que contornar todo o Sul do Continente Sul-americano, 
atravessar o Estreito de Magalhães, percorrer toda a cos
ta chilena e chegar ao Peru, o que totaliza mais de uma 
dezena de milhares de quilômetros a serem percorridos. 
No entanto, por víá interna, por via de estrada de inte
gração nacional, que será a BR-364, a nossa comuni
cação entre os mercados do Sul, principalmente os mer
cados produtores industriais de São Paulo, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul, se fará facilmente através de em
pórios que poderemos instalar nas cidades de Rio Bran~ 
co e Cruzeiro do Sul~ por cerca de cinco mil quilómetros 
de extensão. 

CõncedO- o aParte ao nobre Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo -Nobre Senador, Mário Maia, é 
apenas para, em nome do nosso Partido, nos parabeni
zarmos com o Governador Nabor Júnior pela sua visão 
de estadista, quando leva o seu Estado, o grande Estado 
do Acre a um contato mais íntimo com os Países vízi· 
nhos, à semelhança do que jã fez o grande Governador 
do Mato GrossO, Senador José Fragelli, na sua época. 
Nós achamos- que é muito importante e muito válida a 
idéia, porque faz esse contato, essa comunicação entre 
aqueles extremos do Brasil, que são realmente o começo 
do Brasil, mas que para nós, litorâneos da costa atlânti
ca, parecem tão remotos e tão longínquos, faz com que 
esses Estados se desenvolvam e cresçam irmanados aos 
paíseS vizinhos, sem esciuecer o seu sentido de brasi!ida~ 
de e de nacionalidade. Os riossos parabéns, pois, em 
nome do nosso Partido, o PDS, aQ Governador do Acre, 
Nabor Júnior. 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu acolho o aparte de V, 
Ex•, anoto-o, e levarei ao conhecimento de S. Ex•, o Sr. 
Governador Nabor Júnior, o aplauso que V. Ex• faz 
como nordestino ilustre_e conhecedor dos problemas na
cionais, especificamente do Nordeste e da Região Norte, 
Seriador que é hoje, e Governador que foi do seu Estado. 
V. Ex•, confirma a impressão que eu tenho da modéstia 
do Governador Nabor Júnior e da sua visão de estadista, 
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quero dizer que a sua ação administrativa não se expres
sou nesses pouc-os meses, apen·as numa atitude de forma
lização de uma visita ao Pafs vizinho - com referência 
ao Peru....:.... como também nesses poucos meses, realizou 
uma obra que estã sendo para nós, para a população 
acreana e até para a imprensa naciónal, que dela passou 
a tomar conhecimento, a concretização de uma obra que 
acabou de ser inaugurada agora no dia 30 de outubro, da 
construção de uma ponte de madeira sobre o rio Acre, li
gando a vila Epitaciolândia à cidade de Brasiléia. 

Isso significa, nobre Senador, que ele ligou a Bolivia 
ao Brasil, porque nós estávamos separados da Bolíviã,
nesse ponto, pelo acidente geográfico que ê o rio Acre, e 
no ponto em frente à cidade de Brasiléia, tambéffi pelo 
igarapê Bahia, que desemboca no cotovelo em que o 
Acre contorna a cidade de Brasiléia. E, mais para cima, 
separando a Bolívia do Brasil, através da calha do rio 
Acre. Como já h!!-via uma peqUena- Ponte de Coricfeto, 
que foi fácil de construir, porque não exigia um maior 
trabalho de engenharia, visto que é uni igarapé; e V. Ex~, 
sendo um homem do Norte, sabe que é um riacho de 
poucas águas - jâ havfá uma ponte comunicando essa 
vila com a Bolívia, entretanto, a cidade propriamente di
ta, estava separada da Bolívia pelo rio Acre. Esta ponte 
que acabou de ser construída exclusivamente de madei
ra, constitui uma verdadeira epopéia de realização de en
genharia. Foi um ilustre colega seu, o Dr. Rubem Bran
quinho que é o Secretârio das Comunicações, quem idea
lizou e cOnstruiu essa ponte de uma maneira singular, 
nobre Senador. 

O GQvernador Nabor Júnior nà..o dispunha de recur
sos, não dispunha de dotação para uma obra dessa natu
reza, e como o espírito administrativo do Governador 
para suprir as deficiências ímanceiras, tem sido o de con
vocar a população para realizar pequenas obras através 
de mutirões, o Governador Nabor Júnior conseguiu sen
sibilizar a população da Vila de Epitaciolândia, da Cida
de de Brasiléia, e os próprios vizinhos bolivianos da cida
de, de Cobija se entusiasffiara-rri tanto pela obra que tam
bém vieram em mutírão nOS- aJudar e em Seis meses a 
ponte foi coilstruída. E- uma obra toda de madeira de lei, 
atravessando um vão de barranca a barranca de mais de 
100 metros de extensão com as colunas e vigas de madei
ra, sendo apenas as amarrações feitas com parafusos me
tálicos. A sua inauguração se'constituiu ein alegria iiiiiO 
para nós brasileiros Como-para os bolivianos, que Passa
ram a ter um acesso contínuo ao Brasil. Então, foi maiS 
um traço de união que o Governador Nabor Júnior, 
através de sua profícua administração, fez também com 
a vizinha República da Bolivia, materializando esses 
laços de amizade que pretendemos tornar cada vez mais 
concretos e efetivá-los através de ações objetivãs nã tro
ca, não só através de intercâmbio clllturar, político, so
cial, mas, principalmente, comercial porque nós temos o 
que oferecer, não só do mercado regional, co'mo produ
tos agrícolas, grãos, como eles, também, têm que nos 
oferecer outros dos produtos da Região Amazdnica;que 
são comuns aos nossos países. -

Portanto, Sr. Presiderite, faÇo esse registro com muitã 
satisfação, para inosti'ar que a visita do Governador Na
bar Júnior teve grande repercussão, não só na imprensa 
regional, na imprensa do Peru, na imprensa local dO Es
tado do Acre, como também na imprensa nacional, que 
foi objeto e cuidado de um artigo assinado pelO conheci
do jornalista, o imortal Austregésilo de Ataíde, mostran
do a importância desta visita ·do Governador Nabor Jú-
nior ao viZinho -pafs. - - -

E, por fim, quero registrar, através das palavras do 
Embaixador do Brasil no Peru, a repercussão que teve 
essa visita. São palavras do Embaixador do Brasil óo Pe
ru: 

"Creio que a Visita do Governador dO EstadO -áO 
Acre foi um grande êxito. Tive ocasião de participar 
de várias cerimônias com o governo peruano e suas 
principais autoridades e realmerite foram iriexcedí-
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veis em- gentilezas com a delegação acreana, no 
grande almoço oferecido pelo Presidente da Re
pública do Peru, quando estiveram presentes altas 
autoridades_ como o primeiro ministro, três miriis:.-
tros de Estado, o Presidente do Senado e o Presiden
te da Câmara dos Deputados e outras pirSOnãiida
des." 

"Creio que isto é uma prova do apreço, da admi
ração e do interesse que o Peru tem por um relacio
namento mais estreito com o Estado do Acre", fina
lizou o em-baixa-dor brasileiro. 

Assim, Sr. Presidente, acr~dito que_o Governador Na
bar Júnior, com essa sua atitude, acabou de Pt:estar um 
relevante serviço, não apenas ao Estado do Acre e à 
Amazônia, mas acredito eu e creiO que toda a Casa, tam
bém ao Brasil. Muito agradecido: 

Era o que tinha a dizer. (Mui to Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lqmanto Júnior) - Concedo 
a palavra --ªP nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
seguii:tte àfscurso.) - Sr. Prisidente- e Srs. Senadores: 

Há uma sentença que se inCorporou com força de um 
axioma ao- pensamento político brasileiro;. ''governar ê 
construir estradas". A frase, como é de notório conheci
mento, de autoria-dO ex-Presidente-Washington Luís n~o 
traduz, tOdavia, com inteireza o -pensamento do ilustre 

-estadista de São Paulo. Com efeito, o que realmente afir
mou ele, em mensagem dirigida ao Congresso Nªcional 
no ano de 1927, foí que,:. ~·não se povoa sem se abrires
tradas e de todas as espécies" para, logo adiante, solicitar 
aos membros do Poder Legislativo de então ... medidas li
berã.ís para que, ao lado das comunicações ferroviárias, 
rodoviárias, fluviais e marítimas, se estabeleça a aérea, e 
ao fado da telegrafia venha a radiografia". 

Certamente que, se vivesse em nossos dias, Wãshing
ton Luís aditaria à lista de prioridades, no plano das co
municações o desenvolvimento da telefonia. 

Evidentemente, as sociedades interdependentes de 
nosso século se aproximaram ainda mais em virtude do 
progresso das comunicações que parecem caracterizar 
marcant_emente a presente época. 

Tudo isso nos -conduz a preconizar, cada vez mais, que 
voltemos os nossos olhos para a necessidade do progres

- so nesse setor para o crescimento e bem-estar dos povos, 
de modo mais significativo para paíSes e-m vias de desen
volvimento como o Brasil. 

Não é de agora que a telefonia vem sendo_ considerada 
na nossa terra: já em fins do sêculo passado Dom Pedro 
II inaugurava o primeiro serviço telefônico e, ainda nO 
declinante regime imperial, foi concedida permissão para 
a pioneira instalação de um serviço telefôníco. 

Forçoso, porém, ê convir que, em que pesem os es
forços -em diferentes estâgios e variados campos- de 
um Padre Landell de Moura, Marechal Cândido Ron
dam e de alguns governantes, a telefonia infelizmente co
nneceu, até a década de "!960, époCas de limitada expan
são que se alternaram com fases de verdadeira parcili:Sia 
do setor, à falta de uma política clara e alocação míníilla 
de recursos. 

Graças a uina série- de providências adotadas para su
cessivos governos da Revolução - que implementou 
medidas definidas no Código Brasileiro de Telecomuni
cações, aprovado pelo Congresso Nacional em 1962 .:.... 
foi possível as-segurar ao set(ir um grande-irilpulso. Po
deríamos tornar como cânones de que se afirma a consti
tuição da EMBRATEL, TELEBRÁS e do próprio Mi
nistêdo das Comunicações. Mais importante talvez do 
quf: citar medidas institucionais adotadas para as teleco
muniCações- qUe se expressam nãs eniidides criadas, ê 
brandir alguns dados relativos à sua evolução: passamos 
de um milhão e oitocentos mil telefones em 1972 para 
mais de nove milhões em 1982; as chamadas telefônícas 
- interurbanas, nacionais e internacionais -completa-
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das saltaram de 125 milhões para 1,4 bilhão_no mesmo 
períOdo, isso sem referir qU:e todos os municípios brasi
leiros já possuem serviços telefônicos. 

Para serriiOs mais exatos concluímos o ano de 1982 
com 6.647 cidades, '1las e vilarejo~ interligados pelo Sis
tema N3cional de Telecomunicações (SNT). 

Tudo foi possível -é sempre bom lembrar- em vir
tude de haver uma decisão política no sentido de execu
tar uma ação planejada, com recursos- embora não vo
lumosos, contudo_ previamente_ definidos - para a tão
estratégica área do desenvolvimento nacional. 

Esforço que prossegue, como lembra em palestra que 
proferiu na ESG, o dinâmico e lúcido Ministro Haroldo 
Mattos, ":i despeito das dificuldades econômico
financeiras com que se defronta o País" ... pois, acrescen
t~ el~.- "aprendemos a conviver com a crise como _bem o 
demonstram os satisfatóriOs resultados que vêm sendo 
conseguidos". 

Sr. Presidente, SfS.. -senadoi'es: 
Ê de justiça, todavia, afirmar qu~ o setor vem sofren

do, sobretudo nos últimos anos, significativos cortes, 
quer no volume de recursos do Fundo Nacional de Tele
co~unicações (FNT), pois do tot~l ~rrecadado preve-se, 
para 1984, que apenas cerca de 10% serão efetivamente 
repassados à TELEBRÁS, quer nos programas de ex
pansão, face aos limites de investimentos impostos pelas 
autoridades económico-financeiras às empresas inte

--grantes do Sistema Nacional de Telecomunicações. 
Essas restrições nos causam surpresa, mesmo dentro 

do quadro das necessárias providências de controle do 
déficit _público e da inflação. Pois, é consabido que as 
empresas do sistema desfrutam de excelente condição fi
nanceira e desempenham importante papel para a boa 
marcha de desenvolvimento além de cumprirem tarefa 
essencial à própria segurança nacional. 

Ein recente -~~f-tigo, o Engenheiro José Antonio A Ien
castre e Silva, discorrendo a- propósito das empresas fi
liadãS à holding TELEBRÁS, destacou que elas se carac
terizam pela ocorrência d~: 
"- decrescente grau de endividamento ( 1976): 94.4% 

e 1982:.38%); 
~ decrescentes dependência de recursos de terceiros 

para expansão (1976: 57% e 1982: 12,1%); 
-estável taxa de retorno do capital próprio (lO%); 
-·crescente grau de qualidade global de serviço (atin-

gido em 1982, o índice 9, em uma escala de O a 10)." 
Ademais, Senhor Presidente, convém considerar que 

essas- e outras medid~s- que estão inibindo injustifi
_cadamente o setor de c_Umprir a sua missão, estão produ~ 
zindo também efeitos extremamente danosos ao País. Se
não vejamos: 

-tem crescido o déficit de telefone no Brasil e conti
nuamos praticamente sem poder estender os imPres
cindíveis serviços telefónicos à zona rural, onde se con
centra parcela ponderável de população e se produz con
siderável parte de nossa riqueza. 

-a indú~tr_ia de telecomunicações, em sua grande parte 
nacional ou nacionalizada, está quase totalmente ociosa, 
à falta de encomendas. 

- o progresso científico e tecnológico e a preparação 
de _recursos humanos, tão importantes para todos nós, 
que a referida ativídade destaca_damente propicia, estão 
tolhidos, malgrado os esforços das empresas e os traba~ 
lhos .~os técnicos e especialistas no assunto. 

- ~ significação gº_e o çrescimento nessa área _tem 
para o imp-ulso da Teleinformática ou Telemática, setor 
de igual sorte imprescindível ao País, inclusive pelo fun
damental papel que cumpre no sentido de reduzir o fosso 
que nos distancia das chamadas nações afluentes do glo
bo. 
·A~alisando o a~;unto, Cm reu~i-ão re~ntement~!e8.Ü

zada, a TELEBRASIL- As::tociação que congrega, sob 
a presidência do ex-Ministro Euclides Quandt de Olivei
ra,_em ~eus quadroS mai"S".d~_.J:_OQ_ pessoaS- tisicas ejurldi~
casque ffiilitam no terreno das -Ú:lecomunicações -, che-
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gou a algumas conclusões que, pela sua oportunidade e 
importância vou, de forma quase integral, agora mencio
nar: 

a) cerca de 80% das vendas das empresas produtoras 
de componentes, materiais e equipamentos de telecomu
nicações, e das prestadoras de serviço relacionados às te
lecomunicações é feito para as-empresas dO Sistema TE
LEBRÁS, operadoras dos serviços públicos de teleco
municações. Para muitos dos fabricantes e fornecedores 
de serviços, o Sistema TElEBRÁS_ é o único cliente. 
Dessa forma, qualquer variação no nível de suas aqui
sições reflete-se Integralmente no comp-o"ftarnento 
econômico-frnanceífo dOs fabricantes e fornecedores. 

b) os orçamentos anuais das empresas do Sistema 
TEL~BRÁ.S são controlados pela SEPLAN e os' SastOs-
em investimentos e operação vêm sendo limitados a_ va
lores máximo anuais. Esses limites, rioS últimOs-anos, 
vêm sofrendo reduções e, em valores reais, corrigidos 
para 1983 pelo índice médio anual d.o IGP_~ DI. Os in
vestimentos foram (em Oilhões de cruzeiros): 

Ano 1976 77 78 79 80 81 82 83 
Investimento 1.108 987 847 815 610 589 747 558 

c) a despeito da forte pressão da demanda reprimida 
de telecomunicações, o Sistema TELEBRÁS jamaís ul
trapassou os limites 3.ulorizados para investimentos, 
aplicando um eficaz sistema de controle em âmbito na
cional, mantendo seu endividamento em níveis económí_. 
cos racionais e seus pagamentos absolutamente em dia. 

d) as reduções aplicadas nos últimos anos pela SE
PLAN vêm diminuindo sensivelmente o nível anual de 
contratação de equiparnentos para o Sistema Nacional 
de Telecomunicações (SNT), o que está causando forte 
recessão nas atividades do setor, com risco de deterio
ração da continuidade do serviço prestado pelas opera
doras e do parque fabril, a grande custo desenvolvido no 
País, nos últimos vinte anos. Essas deteriorirações são de 
dífic_il ~ecUPeração nó fUtUro, devido ao ritmo vertiginO
so do. -desenvolvimento da tecnologia na -área de teleco
municaçõeS, o que provocará aumento fOrte na necessi-
dade de importaçõeS. -

e) o sisten1a telefônico dp País ainda apresenta um 
forte desequilíbrio entre a demanda e a oferta. Em todaS 
as cidades brasíleiras existe grande número de pessoas 
que desejam ter telefone, ficam e-m lista de espera ou pa
gam quantias elevadas para a. "compra" de um telefone 
de outro assinante (esses valores sobem até acima de CrS 
1.000.000,00). Essa falta de meios provoca um aumento 
no uso de cada telefone existente, o que está conduzindo 
o sistema a se aproximar perígósarilente do congestiona
mento (o sistema telefônico é projetado para um número 
médio de ligaçÕ!!S por telefone). 

f) é necessário perrriitir ao Sistema TELEBRÁS que 
aplique os recursos para contratar os projetaS indispen~ 
sáveiS à evolução de sua rede de_telecomunicações, a fim 
de manter a continuidade do serviço prestado e possibili
tar auto-sustentação ao setor de telecomunicações. 

g) além dos assuntos orçamentários devemos desta
car um gravíssimo p-roblema institucionã.l, criado para o 
se to r de telecomunicações com a Portaria n" 118 /SE~ 
PLAN de 11-8-83 qU:e- regUlamenta o Decreto n~' 2.037 de 
28-6-_8_3. Como é sabido os programas em telecomuni
cações são por natureza plurianuais, não podendo ser 
enquadrados na condição do artigo 81' dessa Portaria, 
que limita-em 20% o valor acumulado de cada compra 
ou ordem de serviço que pode ser paga nos anos seguin
tes. Esse fato é agravado porque esse valor de 20% é cal
culado sobre o v_alorJnlci_al, sem correção de qualquer 
natureza. O Decreto n~' 2.037 tem como fmalidade o con: 
trote dos investimeiitoS-das empresas estatais, o que já é 
atendido integralmente pelo sistema de controle orça
mentário em uso ·pelo Sistema TELEBRÁS, conCiliando 
permanentemente os dispêndios e recursosA 

Recorde-se, por oportuno, ser através de um bom sis
tema de telecomunicaç_ões que se agiliza o desenvolvi
mento econômico e social, mormente num País como o 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

nosso, com vastas latitudés e amplas longitudes, no qual 
se acentua ain_da mais, por conseguinte, o cará.ter priori
tário das telecomunLcações. 

De J)lais a mais, os serviçoS telefônicos desempenham 
fator positivo no qUadro da crise energética, -pOiS dão sua 
contribuição para a economia dos combustíveis ao evita
rem, em muitos casos, o deslocamento das pessoas. Por 
fim, o-parque industrial brasileiro dá uma já significativa 
par~icipação no conjunto das nossas exportações. 

Este ano, por exemplo, acredita-se que a venda de 
bens e serviços do setor ascenda a mais de 250 milhões de 

·dólares ~!!_quanto as importações não deverão atingir 
mais de I 00 milhões de dôlares. 

SenhQr Pres_i_d~nte, 
Senhores Senadores: 
Face _ao e_~osto faço nosso- e creio exprimir o senti

mento desta Casa- apelo no sentido de que o Presiden
te João Figueiredo e os Ministros da área económica,
professor Delfim Netto, do Planejamento e Dr. Ernane 
Galvêas, da FazeOda - acolham os seguintes pleitos do 
setor, aprovados no pré-falado Encontro que a TE
LEBRASIL vem de realizar que, a seguir, alinho: 

a) autorizar as empresas do Sistema TELEBRÁS a 
realizarem integralmente seus programas anuais de -in
VCsthiieiifOS, independente de quaisquer limites, desde 
que piu:i issO possuam recursos próprios. 

b) que essa autorização seja válida tanto para a com
pra de equipamentoS e materiais, como ·pa-ra a- contra
tação de serviços. 

c) autorizar_as_ empresas, que já tenham sistema de 
controle, cuja eficácia seja semelhante à do sistema insti
tuído pelo Decreto-lei nl' 2.037, a manter em uso esses 

SiSierilas, feffieterldo à SEST tOdas -ãs informações que 
permitam o controle visado na Portaria nl' 118, ficando 
dispenSados dO estabelecido especificamente nesta Por
taria. 

A estas solicitações acrescentamos mais wna: o da re
visãO d-a ãiiiil políticã de redistribuição do Fundo Na
cional de Telecomunicações, para que estes recursos se

- jafn novamente utilizados de acordo com a inspiração 
--inicial que criou o FNT. 

Sr. Presidente, Srs: Senadore~: 
Não gostaria de encerrar as palavras que ora profiro, 

que espero· sejam cõiiSideradas pelo Poder Executivo, 
Sem aiites dizer que o SiSte'ma Nacional de Telecomuni
cações merece um maior cuidado pela saliente tarefa que 
cumpre, sob os mais variados aspectos, para o desenvol
vimento do País 

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

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
à palavra ao nobre Senador Gastão MO:Iler. 

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente- e Srs. Senado
res: 

Ê com real satisfaÇão-que assinalo a posse, em Cuiabá, 
de primeira Diretoda do Sindicato dos Garimpeiros do 
Estado de Mato Grosso que se realizou no dia 31 de ou
tubro último. 

O Senhor Presidente do referido órgão de classe, nos 
enviou o convite que abaixo transcrevemo~;: 

"Temos a grata satisfação de convidar Vossa Ex
celência para a solenidade de posse da Diretoria do 
Sindicato dos Garimpeiros do Estado de MB.to 
GrossO, o primeiio Sindicato Estadu"al crí3do riO 
Brasil, a se realizar no dia 31 de outubro- próximo, 
na Sede da Federação das Indústrias no Estado de 
Mato GroSso, à ~venida do CPA, sfn9, às20:00ho
ras. 

Desnecessário se torna ressaltar a expressão desse 
evento c-onsiderado o relevante papel reservado ao 
Siildicato ria-Consolidação da economia deste-Esta· 
do1 cuja vocação mineral ê inconteste,-As inconlen-
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surâveis potencialidades minerais de Mato Grosso e 
a grande força de trabalho envolvida no processo de 
sua explosão, fazem com que a missão do Sindicato 
adquira dimensões sócio-político-cconômicas de 
grande expressão no contexto do desenvolvimento· 
do Estado. 

Por esse motivo a presença de Vossa Excelência 
torna-se imprescindível, para maior brilhantismo do 
ato. 

Atenciosamente, 
JOsé Domingos dos Santos 
Presidente do Sindicato dos Garimpeiros do Esta~ 

do de Mato Grosso. 

A Sede do Sindicato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
em Peixoto de Azevedo, atual Distrito do Ml,l_nicfpio de 
Colider. 

Não hã dúvida que esse acontecimento marca uma é
poca, pois, o Sindicato it'nplantado é o primeiro Sindica~ 
to Estadual criado no Brasil. 

Mato Gi:Osso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem, não 
há dúvida, uma voCação mineral bem definida e isso na~ 
turalmente, implica grande influência na sua estratifi
cação económica. Daí se poder afirffiar que o Sindicato 
dos Gai'iinpeiros terâ alcance sócio-põlftico também. 

Eu me congratulo com os garimpeiros de Mato Gros~ 
so e de um modo geral, com a classe, pelo importante 
acontecimento e transcrevo, neste pronunciamento, para 
que conste dos Anais desta Casa, as; "Diretrizes do Slndi
cato dos Garimpeiros do Estado de Mato Grosso" para 
os próximos três anos. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
GASTJO MVLLER. EM SEU DISCURSO.' 

DIRETRIZES DO SINDICATO DOS 
GARIMPEIROS DO ESTADO 

!))<;MATO GROSSO 
TRIENIO I983/I986 

1 -Geral 
Congregar a numerosa classe garimpeira do Estado na 

defesa de seus interesses só_cio-político-econômicos, em 
perfeita Consonância com a legislação e diretrizes gover~ 
namentais. 
i- Especfficos 
a) Organizar a Classe Garimpeira do Estado 

- Levantamento das Comunidades Garimpeiras exis~ 
tentes no Estado 
- Diagnóstico Sócio-económico dessas comunidades 
- Legislação Civil - Profissional - (Registras 
Matriculas, Sindicalização, etc. 
- Planos setoriaís 

h) Dar estrutura organizacional ao Sindicato em 
todo o Estado de modo a bem cumprir a sua elevada e 
difíCil missão. 

c) Valorizar a Classe Garimpeira do Estado através 
de luta permanente visando à elevação do seu nível 
sócio~económico, particularmente no apoio aos segui
mentos sociais e no apoio aos seguintes setores básico!': 
-Saúde 
-Educação 
--Profissionalização 
-Aprimoramento Técnológico 
- A paio Logístico 
ComerCialização do Produto 

d) Implantar nas diversas comunidades garimpeiras 
do Estado o sistema co_operativista de modo a prestar a 
Classe os serviços indispensáveis à sua economia tais co
mo: 
-Apoio Logístico (gênero alinieritlcios, equipamentos 
etc) 
- ComercializaçãC: do Mineral 
-Industrialização primária dos Produtos Minetais, 
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e) Manter-se constantemente em contato com os.ó_t
gãos governamentais, visãfido_a um perfeito entendimen
to entre Governo e-Classe Garimpeira, particularmente 
no que se refere à solução harmoniosa dos co_n_flitos t:mtre 
garimpeiros, empresas de min_e_ração e proprietários ru
rais, procurando preservar ao máximo a segurança in
terna. 

f) Prestar ao garimpeiro o necessário apoio jurídico e 
técnico para o exercício pleno da profissão. 

g) Incentivar a formação de mini-empresas de mine
ração dentre os garimpeiros mais capazes, dando-lhes 
apoio jurídico e técriico promovendo condições especiais 
de trabalho, seja na requisição_de_áreas próprias, seja na 
integração com as grandes erilp~esas de __ miner_ação~ 

h) Apoiar-se na Federação das Indústrias no Estado 
de Mato Grosso, à qual se encontra fili~do, com órgão 
superior do Sistema Sindical no Estado com ela manten
do constantes entendimentos e dela recebendo orien
tações, particularment~ nas ãreas juiídicas, administrati: 
va e sociaL 

i) Ação integrada - Produtividade increm~ntada. _ 
A Diretoria 

O SR. PRESIDENTE(Lomanto Júnioi').....:. Concedo a 
palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS -AM. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Venho hoje a esta tribuna, tomado do mais profundo 
pesar, para cumprir o doloroso dever de registrar o fale
cimento de um amazonense ilustre, cuja vida, toda ela, 
foi um exemplo de dedicação à sua terra e à sua gente, 
numa espécie- de sacerdócio cívico, desenvolvido com 
amor e com abnegação. 

Refiro-me Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao Dr. Da
nilo Duarte de Mattos Areosa, figura da mais alta e mais 
brilhante projeção no Seío da comunidade do Amazonas, 
mercê das suas qualidades como cidadão e como homem 
público, dotado de grandiosa capacidade de realização e 
de trabalho. 

Empresário bem sucedido, marcou a existência pelo 
devotamento que imprimia às atividades a que se entre
gara, sempre disposto a oferecer o melhor de si mesmo, 
do seu tirocínio e do seu dinamismo. Presidente da Asso
ciação dos Representantes Comercíãis de Manaus; Presi
dente do Conselho da Associação Comercial do Amazo
nas; Presidente da Federação do Comércio ao Estado do 
Amazonas, do_SESC e do SENAC; Secretário de Fazen
da; Diretor do Banco do Estado do Amazonas e final
mente Governador do Estado, deixou marcas indeléveis 
de sua atuação altamente positiva em todos os cargos 
que ocupou, cioso sempre das suas responsabilidades e 
dos seus deveres. 

Modesto por formação e por índole, era contudo in~ 
transigente no que tange à dignidade da pessoa humana 
e ao respeito à coisa pública, contra o que não permitia 
jamais fosse perpetrada qualquer violentação, qualquer 
atentado. 

Como sendo Govei'riadoT da Revolução no Amazo
nas, desenvolveu o seu programa de Governo sobre três 
bases fundamentais; Saúde, Energia e Comunicação. 
Educado nos moldes europeus, tendo inclusive freqUen
tado a famosa _Universidade de Coimbra, em Portugal, 
era aberto às críticas, mesmo as tnilis duras e mais desele-
gantes, não se valendo nunca das prerrogativas do cargo 
para o mister odiento da repressão e da vingança, com 
inteligência suficiente para aceitar as sugestões válidas, e 
humildade autêntica para-Silenciar diante das injustiças e 
das calúnias. 

Como Chefe do Executivo amazonenSe, preocupou-se 
profundamente com a situação do homem interiorano, 
elaborando então um plano de governo que visava levar, 
a todas as unidades municipais, a garantia do atendi
mento médico-hospitalar, da energia e da compnicação. 
E não fiCOü-ilOS-plarios. CCfm-o dinaroi_sm_p_que caracteri-
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zava o _!ielJ._ .ÇQJJlpOrt~mento, criou a ·c;=:LETRAMA
ZON, implantando usinas elétricas Ciil to:dos os MU.nici- _ 
pios. Deu novo impulso à Telamazon, criando centrais 
telefônicas em quase toda_s as !ii:dçs municipais. No ca~-
po da Saúde, a sua atuação fo"i de uma importância sem 
par na história aôininistrativa do Estado, pois, levando 
de vencida obstãculos os mais diversos, criou uma rede 
hospitalar cobrindo o Estado inteiro, consciente da ver
dade irretQrq!J.ível de que, _çjoente e abatido, o homem ja
mais téria condições para concorrer, com o seu trabalho 
e c_om o seu esforço, para o desenvolvimento sócio
ecoriômico da comunidade em g~ral. com- esse pensa-

- mente, 3.1ém da- implantaÇão de hospitais, construiu as 
lanchas a-m.bt.il"ã:tQi-iais- que, subindo e d~cendo os rios, 
varando la:ios ~ igarapés, prestam Uma assistência efeti-
va e essencial às populações ribeirinhas. 

Afora isso, vale ressaltado o seu magnífiêo- comporta
-- ·mento-pqlftico:partidãrio, em qu-e se. destacavam a leal

dade incondicional, o Companheirismo fr"ãfei-!'lo e o ele-
- vado sentido de civismo e de patriotismo com qUe selil
pr~ se houve em meio às pu-gil.iS--malS-Cruentas e mais de
cisivas, jamais faltando com o seu apoio sincero e firme 
aos correligionãriOs, fosse qual fosse o rumo da batalha. 

Por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo 
que fique registrado nos Anais desta Augusta Casa, o 
profundo pesar do Amazonas e de seu povo, pelo faleci
me-nto do Dr. Danilo Duarte de Mattos Areosa, cuja me

. mória~ sem dúvida alguma, perm-anecerâ viva para todo 
----o-sempre, como um simbolo de amor ao trabalho, ao se
, melhalit6 e à Pátrfa, a cujo serviço ele soube doar a pró
pria vida. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

Q SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Não me seria lícito deixar de registrar, embora conci
samente, a expressiva homenagem que a Universidade 
Federal da Bahia (UFBa) prestou ao insigne professor 
Orlando Gomes, em solenidade especial realizada no dia 
25 de outubro-passado, outorgando-lhe o título de "Pro
fessor Emérito". 

Aos 73 anos d~ idade, autor de várias obras no campo 
do Direito, Mestre de muitas gerações, e, justamente, 
consagrado pelo profundo respeito, estima e admiração 
de quantos têm o privilégio de conhecê-lo, o professor 
Orlando Gomes já _recebeu, em carãter excepcional, o 
título de_ ·•ooutor Honoris Causa", pela velha Universi
dade de Coimbra, em Portugal, quando foi considerado 
como um d~s maiores expoentes das Ciências Jurídicas 
de nossa época. 

Coube ao Professor Pedro Manso Cabral saudar o 
eminente homenageado, considerando-o como um "con
temporâneo do futuro". 

o- Magnífico Reitor Luiz Fernando Seixas de Macedo 
C_osta, no primoroso discurso que proferiu aO-encerrar a 
solenidade - depois dos comovedores agradecimentos 
do professor Orlando Gomes - -destacou as excepcio
nais qualidades do homenageado. 

Não poderia, por conseguinte, _deixar de a~sociar-me 
às justas homenagens promovidas pela UniverSidade Fe
deral da Bahia (UFBa) ao professOr Orlando GomeS
um dos mais ·ctiS;núS--e capãZes jurlstas· do Brasil, cuja 
amizade,_ sempre fortalecida õo decorrer dos anos, ê, 
para mim,_ seu perene admiradOr, ffiotivo de orgulho e 
justificada satisfação. 

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

O SR. PRESIQENTE (Loman~_o Júnior)- Concedo 
a palavra à nobre Senadora lris Célia. 
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A SR• lRIS_ C€LIA (PQS - AC. Pronuncia o seguin
te discursO,}- -Sr. Presidente, Srs. Senadore;>: 

O cálendário ieligiosO registra a-12 deste mês, amanhã 
portanto, o dia do diretor de Escola, cuja homenagem é 
um dever de todos nós. 

O diretor de Escola, em nosso País, tem sido o verda~ 
deiro sustentáculo da Educação. Sobrepondo-se às difi
culdade.s em torno dessa área tão importante para a hu· 
rnanidade, vem o diretor Escolar liderando e coordenan
do a participação da Comunidade Brasileira na cons· 
truçãO da grande obra Educacional, desde os primórdios 
ao_atual momento históri~o, com todos os seus condicio
namentos de tradição, valores e carências. 

Pensar sobre o valor do diretor de Escola requer, antes 
de .tUdO, rrleigllfhir -no seii dia~ã-di"ã., aprofundar-se no 
exame do seu labor até à compreensão do grande milagre 
de conduzir a escolinha paupérrima, desassistida e, ain
da, receber o ósculo da gratidão de seus alunos, pais e 
colabt;>~adc,tes. - -. 
- G.randes liçô_es de efiCiência administrativa têm dado 
esses- anônimos construtores da Pátria, da Democracia e 
da paz, sem o estardalhaço da comunicação subvencio
nada, mas com o silêncio dos que sabem, como Eduardo 
9irão, que_ .. há duas fontes perenes de alegria pura: o 
bem realizado e o dever cumprido." 

Na maioria dos casos, eSses abnegados mestres não 
percebem remuneração condigna nem vantagens que 
não os da função de professor, muitas vezes pela inexis
tência d_o seu cargo, na estrutura administrativa ou, ain
da, pela não qualificação para exercê-lo. 

A trãdição nos transmitiu a CrenÇa nesses líderes que 
brotaram e floresceram, através dos tempos, legando
nos o ideal, a dedicacão e a coragem de superar dificul
dades, no exercício da missão educativa, alcançando 
bom desempenho mesmo com as dificuldades e carências 
de f9rmação profissional, nçtadamente nas regiões me
nos desenvolvidas. 

Essas experiênciaS anteriores; exatamente pelo valor 
que possuem; devem servir de base para a redefinição 
que há de vir, do papel do diretor de Escola e de adminis
tradores da Educação em outros níveis, face à evolução 
dos tempos e a ótica sob à qual a comunidade percebe a 
Educação. 

A cada momento, o conceito de Educação alcança di
mensões mais amplas e, conseqüentemente, suas insti
tuições maiores responsabilidades. O atendimento de 
suas finatidades exige, antes de tudo, o despertar da 
consciência crítica que permita agir sobre a realidade so
cial e transformá-lo. Essa ação significa interação, comu
nhão, diálogo, escola-comunidade, educador educando, 
todos. como criadores, afim de que possam fazer nascer 
novas realidades, segundo Paulo Freire. 

A administração, a partir da direção da escola, devida
mente valorizada e recQnhecida, deve, no entanto, ser o 
elo que une os fins propostos pela instituição educacio
nal e a realida._de na qual está inserida, através de uma 
política de Educação que çstabeleça princípios para a 
ação e normas para a sua execução. 

A realidade s_upõe o centro de atenção no plano das 
idéias e impõe, portanto, a natural adequação das ações. 

A partir desse pensamento, entendemos qu_e cada re
gião brasileira_deva _ _definir o seu modelo educacional e o 
papel dos administradores da Educação. _ 

Ao administrador de-Educação alguns papéis devem 
ser reservados, entre o_s quai~: 

I -Motivar os agentes da educação para o seu com
prometimento com a causa do ensin·o,.no momento em 
que,. por toda parte, se formulam criticas à educação 
brasileira e se constata a necessidade de mudanças e ino
vações nos sistemas escolares. 

O problema de qualidade do ensino, embora esteja li
mitado aos iecursos finánceiros, está sobretudo na de
pendência da motivação dos agentes que hoje promovem 
a educação; 

2 -_ Integrar idéias e ações que possibilitetn uma dimen
são glob~ ao planejamento educacional, porque global ~ 
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o desenvolvimento humano que se opera, fundamental
mente, a partir da satisfaçãO das necessidades essenciais 
do homem, o que pressupõe a ítitegração .de todos os se
tores básicos da crununidade. Essa ação _de integrador 
propõe penetração política, ampla participação social, 
conhecimento pfofundo da reaUdade e-}nlerpretação das 
relações- sociais existentes- n-o meio, com o objetívo de 
adotar uma política educacional coerente com esse con
texto, transformando-o e aperfeiçoando-o; 

3 - Planejar a educação, após definir a política que 
orientará-o p-rocesSo de tomada de decisão e a escolha 
das açõe.s mais adequadas, fixando uma estratégia preci
sa para a consecução dos objeliVos. Cada região deve 
preparar a estratégia que lhe convenha, isto é, de acordo 
com o desenvolvimento e as mudanças ocorridas. Para 
tanto, há necessídade de uma equipe criativa, que ãSsu~ 
ma riscoS, que resista- aos-entraves--e- füj3. à rotina; 
4- Descentralizar a administração a nível mUniCipal, 

o que enseja um trabalho de levantamento de necessida
des e aspirações locais, através da participação das co
munidades regionaliZadas, de acordo_ com as suas pecu
liaridades próprias e Tntegra-das-no plãri.f:jamento; 

s-- Avalfar a adn:iin1stração como um todo, especial
mente quanto à efil::iêrii::iã- e eficácia das ações face aos 
objetivos de desenvolvimento educaciO-nal, assumindo 
uma consciência crítica e promovendo a reflexão críiica 
de seus liderados; 

6- Liderar a dinâinica da organização, respeitando 
os princíploS--democrãtícoS que a iiorteiam. A liderança 
do administrador educacional pressupõe;, "inteligência, 
espírito público e identificação com as masii3.s". 

A indagaÇão sobre o papel do administi'ãdor da Ama
zônia exige reflexões acerca do desenvolvimento dessa 
educação, numa região de peculiaridades tão excepsio-
nais, e ainda carente de experiênCiaS, capazes de eviden
ciar o administrador e a educação que lhe convém. 

Como se não bastassem os grandes desafios de exten
são territOrial, rarefação demográfica e difícil penetração 
que a Amazônia lança à criatividade humana, o desen
volvimento da educação nesta Região; notadamente no 
Acre, além dos fatores político-soclaís,-ê-dificultado-aiii
da por fatores taiS COmO:--

- ClimãticO~: com elevada precipitação pluviométri
ca, concorrendo para a insalubridade; 
~ Sócio-Econômicos e Culturais: Economia poUco 

desenvolvida, desnutriçãO, íSolamento social e geogrâfi~
co •. "transumância social, êxodo rural e rápido aumento 
da população urbana que se aglomera nas periferiaS em 
precárias condições de sobrevivência, absentismo dos 
pais, artalfaOitismo, cirêncía de recursos para a edu
cação, utiliZaçãO-do trabalho do menor, em detrimento 
da sua educação. 

Técnico-Pedagógico~: rilatefüll didático- -descompro
metido com a cultura local e currículos inadequados à 
realidade, escassez e subaproveitamento de reCursOs hu
manos qualificados para o trabalho docente, têcnico e 
administrativo. 

Assim, verificaMse que o setor educacional apresenta
se, quantitativa e qualitativamente, defasado em relação 
às exigências do desenvolvimento sócio-econômicó- da 
Amazônia. O nível de escolaridade da população vem 
constituiiido, senão um obstãculo, pelo menos um freio a 
esse desenvolvirilento. 

Considerando essa problemãtica, o administrador da 
educação na Amazônia deve, antes de tudo, ser um cria
dor fecundo de alternativas que tornem possível uma 
educação mais comprometida com a comunidade, na 
busca de satisfação de suas necessidades básicas.-

0 cOntraste entre a grandeza da região e a pobreza de 
suas comunidades requer mentes que liderem um proces
so educacional capaz-de conceber o seu desenvolvimen
to, através do Conhecimento e aproveitamento de suas 
potencialidades botânicas, geológicas, zoológicas e huM 
manas, com base em pesquisas genuina-mente brasileiras. 

No desempenho dessa tarefa na: Amazônia~ sugere-se, 
· çomo estratégia, o aproveitamento dos recursos huma-
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nos já qualificados como agentes multiplicadores, e de 
~eió- existente, utilizando -ao mãximo ·as recursos dis
poníveis nas lfistituições e na comunidade, sem se pensar 
em qualquer sofistiCaÇão. Será necessário, entretanto, 
um tratamento especial ao administrador da educação, 
incentivos financeiros, para o que é necessãrio mais re
cursos para a educação, qualificação e a urgente redefi
nição do papel da universidade, ajustando-a à realidade 
regional. 

··Entende-se que a Universidade, hoje, é chamada a 
trabalhar para a solução dos problemas da sociedade 
pela qual é mantida. Este princípio básico determina o 
-relacionamento entre a teoria e a prática, entre a ciência 
e a_ profissionalização, entre os interesseS humanistas ge
rais e as exigências pragmãticas concretas. Não se pode
rã imaginar u_ma universidade. isolada . .da_ comunidade 
política, de-seus problemas e necessidades, jâ que traba
lhar na solução dos mesmos constitui a sua razão de 
ser." 

~ importante citar o Protocolo de Integração da Ama
--z6nia: 

.. A Universidade Federal do Acre, consciente de 
sua função, entende que na região amazônica, devi
do às suas peculiaridades, é necessária a troca de in
formações através de integraÇão de suas lES, 

- levandoMse em consideração os pontos comuns e 
iiãO- Comliiis ·e somando-se--e.SforÇõs, a firil -de que o 
ensino se volte para os problemas locais. Deste mo
do, a preparação adequada de recursos humanos 
responderá, de maneira eficaz, às necessidades que 
são próprias desta região." 

A integraçãO-das Universídade-s de uiiiã mesma regiãO 
geo-económica só será válida se, no tempo, a defasagem 
entre o ensino, a pesquisa e a extensão se reduzir e se 
houver a troca de experiência e tecnologia -entre elas, e 
ainda se souber recolher de sua comunidade, a tradição 
dignifican-ie_e expressiva no-camp-Odã administraÇãO esM 
colar, para que sirva de base à formação dos jovens nessa 
ár_ea tão importante para a manutenção dos valores eduM 
cacionais. 

A todos os diretores de escola, do passado e do presen
te, a nossa sincera homenagem. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidêncía vai encerrar a pie
sente sessão, designando par~ a sessão ordinária de 
s-egunda-feira a seguinte -

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra _n'i' I, de 1981 (n9 865/79, na Casa de origem), que asse
gura matrícula, nas escolas de qualquer nível, aos servi
dores que especifica, tendo Pareceres, sob n'i' 286, de 
1981, 474 e 475, de 1982, das Comissões: 
-de Educação e Cultura --19 pronunciamento: favoM 

rãvel ao Projeto com Emenda n'i' I - CEC que apresen
ta; 2'i' pronunciamento: favorável à Emenda n'i' 2, de Ple
nárío; e 

_-:---de ConstiD!ição e _J_u~iça, f~voráy_el ao Projeto e 
contrário àS Emendas n'i's I, da Comissão de Educação e 
Cultura, e 2, de Plenário. 
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Votação, em turno únícó-, do PrOJeto de Lei da- Câma
ra n'i' 131, de 1981 (n~" 3.193/80, na Casa de Origem), que 
mõdifica a redação do art.-42 e do ineiso-XXIX do art. 
89, da Lei n\' 5.108, de21 deseic:mbro de 1966 -Código 
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Nacional de Trânsito, tendo Pareceres favoráveis, sob 
no:>s 852 e 853, de 1983~ dus Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra n"' 103, de 1982 (n<? t37 f79, na Casa de origem), que ai~ 
ter a o art. 2"' da Lei n'i' 6.168, de 9 de dezembro de 1974, 
que criou o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, e o art. 3"' do Decreto-lei n'? 594, de 27 de maio 
de 1969. que iilstitulu a Loteria Esportiva Federal, tendo 
PareCereS--sOO rf<?S-850 e 8.51, de 19K3, das Comissões: 

.....: de Educação e Cultura, favorável 
-de Finanças, favorável, com voto vencido do Sena

dor José Lins. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Sanado 
n"'120, de 1981- Com-plementar, de autoria d,o Senador 
Cunha-'l.ima, que acrescenta dispositivo à Lei Comple
mentar nY 26, de_ li de setembro_de_l97S,_que unificou o 
PTS-PASEP, tendo Pareceres, sob nYs 858-e 859, de 1983, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiç,a, pela constitucionalidade e 
juridicid_ade; e 

-de Finanças, favorável. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9_337, ,d~_1981, de autoria da Comissão EsPecial do Júrí 
Popular, que altera dispositlvo do Código de Processo _ 
Penal tendo Parecer, sob n'i' 741, de 1983, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de 
substitutivo que oferece. . 

(Dependendo da votação do Requerimento nl' 830, de 
1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, de adia
mento da votação para o dia 16 de novembro.) 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução t\1' 
16, de 1982, de autoria da Comissão Diretora, que altera 
e acrescenta dispositiVos à Resolução n" 146, de 5 de de
zembro de 1980, modificada pela ResOlução n" 50, de 30 
de junho de 1981, e dá outras providências, tendo Pare
cer, sob n9 926, de 1983, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com emenda que apresenta de n9l- CCJ. 
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Votação, em primeiro turno (aPreciação preliminar da 
Juridicidade, nos termos do art. 296 do Reg(inento Inter
no), do Projeto de Lei do Senado n9 103, de 1981, de auM 
toria do Sen~dor Franco Montara, que assegura ao em
pregÇJ:do substituto salário igual ao do substituído, tendo 
Parecer, sob n9 779, de 1983, da Comissão 

-de Constituição-e Justiça, pela injuridicidade. 

Votação, em primeiro turno (aprecias;ão preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogado~ do, Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar Tribunais com juris
dição em todos o território nacional, tendo Parecer, sob 
n~" 634, de 1983, da Com-issão 

.....:. de Coilstiuição e Justiça, pela inconstitucionalida
de, com voto vencido do Senador José lgnãcio. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está enR 
cerrada a sessão. 

( Levanta~se a sessdo às 17 horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PiHJNUNCIADO /'ELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA. SESSÃO DE 10-!1-83 
E QUE, ENTREGU!t À REVISÃO DÓ ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para 
encaminhar a votaçãO.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Serei breve. Em primeiro lugar, não há qualquer dúvi
da quanto à posição favorável da Bancada d~ PMJ?B à 
licença para essa importante viagem do Senhor Presiden
te da República a pafses da África. Como bem acentuou~ 
há, pouco, um dos nobres Senadores é uma maneira de 
voltarmos às nossas origens históriCas, através do Chefe 
da Nação. - -

Mas, diante das colocações feitas pelos nobres Lideres _ 
Nelson Carneiro, Aloysio Chaves e Senador Itamar 
Franco," não posso me fu"rtar a fápidas considerações. 

Estou de pleno acord_o com o pensamento do nobre 
Líder Nelson Carneiro, quando S. EX~, mais uma vez en
fatiza, como já fiz várias vezes desta tri?una, a ne_cessid~~ 
de imperiosa e inadiável da revogação do decÍ'eto que 
adotou medidas de emergência no âmbito do Distrito 
Federal, sob o estranho pretexto de assegurar o livre fun
cio·namenio do Congresso Nacional. 

Ora, Sr. Presidente, eu tinha para mif!1 que amanhe
ceríamos, o dia de ontem ou pelo menos o de hoje, com 
esse decreto revogado, já que Sabíamos que b que o Go
verno temia era que houvesse- uma presença maior de 
público nas galerias do Congresso Nacional na votação 
dos Decretos-leis n9s 2,064 e 2.065. Por ·isso e tão-

. somente por isso ê- que as medidas foram decretadas, in
clusive se utilizando de um argumento que deixou mal a 
Presidência do Congresso Nacional, que, nesse particu· 
lar, teve que st explicar e dizer que não partiu dela o pe
dido, pois nos considerandos que anteciparam o decreto, 
o Senhor Presidente da República afirmou que as medi
das teriam sido reclamadas pela própria Presidência do 
Congresso Nacional, o que de fato não aconteceu, como 
todos nós sabemos e os jornais registraram amplamente. 

Portanto, é evidente que o Senhor Presidente da Re
pública que deu passos no sentido da abertura democrá
tica, ao sair do Brasil para o estrange~ro, realmente, dei
xe o País mais tranqifilo. Como é que s-e pOde compreen
der que, na hora em que Sua Excelência sai para essa via
gem, mantenha ainda em vigor essas medidas de emerM 
gência, inteiramente intempestivas e que só serviram de 
instrumento para violências ii10mináveis cometidas no 
Distrito Federal pelo General Newton Cruz., por outro 
lado, tenho para mim que o Projeto de ~i do Senado n~ 
133(80, do nobre Senador Itamar Franco, que tentare
gulamentar o art. 80 da Constituição e dá outras provi
dências, é, na verdade, da maior relevância. S. Ex• deseja 
traçar algumas normas para que haja urn maior esclare
cimento ao Poder Legislativo do rendimento dessas via
gens. S. Ex• estabelece que: 

, "Art, 3~ Quando do retorno ao territórío na
ciorial a autoridade que se tenha ausentado subme--

terá ao Congresso Nacional, no prazo de 30 dias., re
latôrío circunstanciado sobre a viagem contendo:_ 

a) resultado dos entendimentos mantidos; e 
b) cópia dos tratados, ajustes, convênios, protoM 

colos ou outros ins_trumentos firmados em nome do 
País. 

No dispositivo anterior, alude a outras questões, in
clusive a necessidade de se dizer, no pedido de autori
zação, quantos e quais-os integrantes da comitiva para 
que se tenha uma noção, também de quem _e de quantos 

~a; acO!fip::i.nham o Senhor Presidente da República nessas 
-viagens. 

Acho que, já que esse projeto tem parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça da lavra do nobre 
Senador José Fragelli, que nós devemos, o mais rápido 
possível, e é o que peço a V. Ex•, neste instante, incluí-lo 
na Or_dem do Dja, para que, de Uma -vez por todas, resol
vamos sobre a matéria, a fim de que a cada pedido de li
cença para ausentar-se do País, o Senhor Presidente da 
República, essa questão não seja de novo renovada. Va
mos enfrentar diretamente o problema, decidindo sobre 
a projeto do nobre Senador Itamar Franco, que traz 
uma valiosa contribuição ao Congresso Nacional. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBE)HO LUCENA - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- V. Ex• não 
pode apartear o nobre Senador Humberto Lucena por
que, nesse _momento, S. Ex~ está. fazendo encaminhamen
to de votação. Cada Partido tem direito a um só Senador 
falar no encaminhamento de votação . 

O Sr. José Lins- Desculpe-me V. Ex•, pensei que a 
proposição ainda estivesse em discussão. 

o SR. HU~IBERTO LUCENA - Sr. Pr~sidente, 
eram somente essas as observações que eu quena fazer. 
Ao concluir repito ainda que espero e confio que, antes 
que S. Ex• viaje para a África, suspenda as medidas de 
emergência decretadas para o Distrito Federal. Isso não 
é 0 que pede o PMDB, é o que exi~e a Nação: ... 

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

ATO DO PRESIDENTE. 
N• lló, DE 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atri
buições regimentais e com base na delegação de compe
~ências contidas no Ato n~ 12, de 1983, resolve: 

-Autorizar a contratação, em claro de lotação exis
tente, de Renata Maurer Ramos, como Assistente Legis
lativo, Classe Especial, Referência NM. 34. do Quadro 
de Pessoal CLT, sob o regime jurídico da Consolidação 
das Leis do Trabalho e legislação correlata. 

Senado Federal, 10 de novembro de 1983.- Moacyr 
DaJJa, Presidente, em exercício. 
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PORTARIA N• 50, DE 1983 

Dispõe sobre os Relatórios dos Almoxarifados, rew 
glstro e guarda de cauções, e dá outras providências. 

O Diretor-Geral, no uso de suas atribuições regula
mentares, e tendo em vista o disposto no § 59 do art. 78 e 
art. 88 do Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
combinado com os arts. 94 a 96 da Lei n~4.320, de 17 de 
março de 1964, resolve: 

Art. 1~ Todo o material adquirido pelo Sena·do Fe
deral, permanente e de consumo, terá obrigatoriamente 
trânsito pe\o respectivo Almox.arifado. 

§ l~ O material de que trata o caput deste artigo, serâ 
registrado no Relatório de Movimentação Mensal de 
Entrada e Saída, indicando-se o saldo anterior e o da 
data de encerramento do respectivo período. 

§ 29 O material permanente, compreendidos os bens 
móveis e imóveis, será registrado na forma do disposto 
no parágrafo anterlor, obedecida a ordem de relação 
constante do Plano de Contas único da União, 
indicando-se para cada item o valor total corresponden
te. 

Art. 2~ Os relatórios elaborados, mensalmente, pelo 
respectivo Almoxarifildo, serão assinados pelo responsá
vel e encaminhados à Seção de Contabilidade da Subse
cretaria-Financeira até os~ (qui.nto) dia útil do mês sub
seqUente. 

Parágrafo único. Os relatórios a que se refere o caput 
deste artigo, serão, a partir de 1"-l-84, emitidos através 
do Centro de Informática e Processamentos de Dados do 
Senado FederaL 

Art. J9 Em 31 de dezembro de 1983, ficamdesativa
dos os Almoxarifados da Representação do Senado Fe
deral no Rio de Janeiro e da Subsecretaria de Assistência 
Médica e Social. 

§ 1~" A Comissão designada para proceder à Tomada 
de Contas dos Almox.arifados, relativa ao exercício de 
1983, mediante verificação, providenciará a elaboração 
do termo de encerramento_dos Almoxarifados a que se 
refere o caput deste artigo. 

§ 2~" O material existente em 31 de dezembro de 
1983, nos Almoxarifados de que trata o caput deste arti
go, será baixado através de requisição própria, 
alienando-se o material ínservfvel. 

Ãrt. 4~ A prestação de garantia por parte dos lici
tantes, prevista no art. 135 do Decreto-lei n9 200, de 25 
de fevereiro de 1967, ou em contrato, será encaminhada, 
atravês da Subsecretaria de Patrimônio, ã Sc:ção de Con
tabilidade da Subsecretaria Firiancc:ira, para fins de con
ferência, registro e guarda. 

Parágrafo único. As garantias prestadas por parte 
dos licitantes, atualmente existentes em poder da Subse
cretaria de Patrimônio ou outro órgão, serão relaciona
das e encaminhadas à Seção de Contabilidade da Subse
cretaria Financeira, juntamente com o respectivo proces
so, para fins de conferência. registro e guarda. 

Art. s~ A presente Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. 

Senado Federal, 11 de novembro de 1983. - Aiman 
Nogueira da Gama, Diretor-Geral. 
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!.l-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1 -Comunicação da Presi~ 

dência 
Referente a indicação do Sr. Se

nador Lourival Baptista, pelo Pre
sidente do Grupo Brasileiro do 
Parlamento Latino Americano, 
para integrar a Delegação Brasilei
ra à Reunião da Comissão Perma
nente de Integração Política daque
le parlamento, a realizar-se em 
Quito, Equador. 

1.2.2- Leitura de projeto 
-Projeto de ResOlução n~' 115. 

de 1983, da Comissão_ Diretora, 
que altera o Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n~' 58, de 
1972. e dá outras providências. 

1.2.3- Fala da Presidência 
-Prazo para ofert!Cimento_ de 

emendas ao Projeto de Reso!uçãQ 
n~ I ! 5, de 1983, lido anteriormente, 

1.2.4 - Leitura de projeto 

SUMÁRIO 

- Projeto -de Lei do Senado n? 
291,- de 198.:3; de autoria do Sr. Se
nador Nelson Carneiro, que dispõe 
sobre a denominação dos juízes 
e/assistas nas Juntas de Conciliação 
e Julgamento, 

1.2.__5- Comunicações 
Dos Srs. Senadores_ Albano 

Franco, José Uns e Lourival Bap
tista, que s.e_ausentarào do País. 

1.2.6- Discursos do E"pediente 

SENADOR HU/1.-!BERTO LU
CENA, como Líder - Carta-de
missionária do Ministro Hélio Bel
trão. Apelo ao Sr. JarbaS Passari
ntw, indicado para o Miriistério da 
Previdência e Assistência Social, no 
sentido da manutenção dos aluais 
beneficias da Previdência Social. 

SENADOR ALOYS/0 CHA
VES. como Líder- Nota da SE
PLA N em resposta aos motivos in
vocados pelo Ministro Hélio Bel
trão para se afastar dõ MPAS. Re
gozijo do PDS pela indicação do 
Sr. Jarbas Passarinho pa'ra o Mi-

'""-nislério da Previdência e Assistên
cia Social. 

SENADOR HELV[D/0 NU
NES - Elevação da alíquota do 
!CM. 

1.2.7- Requerimentos 
- N~' 839, de 1983, de autoria do 

Sr. Senador Humberto Lucena, so
licitando, urgência para discussão e 
votação do Projeto de Lei da Câ
mara nç 146/83. 

- N~' 840, de 1983, de autoria do 
Sr. Sénad6d-Iumberto Lucena, so
licitando, a inserção em Ata, de um 
voto de aplauso aos termos da car
ta com que ex-Ministro Hélio Bel
trão, se demitiu e, bem assim, de 
um voto de louvor pela sua eticien~ 
te e austera gestão nos Ministérios 
da Prcvidênda e Assistência Social 
e Extraordinário da Desburocrati~ 
zaçào. 

1.2.8 -Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.3 --ORDEM~ DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
1/81 (n~' i!J65f79, na Casa de ori-

SEÇÃO II 

TERÇA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos· 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, PreSidente do_ Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 93, DE 1983 

Aprova o te"to da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Contfii a Mu..:
lher, assinado pela República Federativa do Brasil, 
em Nova Iorque, no dia 31 de março de 1981, com re
servas aos seus artJgos IS, parágrafo 49, e 16, pará
grafo 19, alíneas (a), (c), (g) e (h). 

Art. l~' É aprovado o texto da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Con
tra a Mulher, assinado pela República Federativa do 
Brasil, em Nova largue, no dia 31 de março de 1981, 
com reservas aos seus artigos 15, parágrafo 4~', e 16, pa
rágrafo Jo, alineas (a), (c), (g) e (h). 

ArL 2" Este Decr.eto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de novembro de 1983.- Sen<i.dor 
Moacyr Dalla, Presidente. 

CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TO
DAS AS FORMAS DE 

DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER 

Os Estados Partes na presente Convenção, 
Considerando que a Carta das Nações Unidas reafir

ma a fé nos direitos fundamentais do homem, na digni
dade e no valor da pessoa humana e na igualdade de di
reitos do homem e da mulher, 

Considerando que a Declaração Universal dos Direi
tos Humanos reafirma o princípio da não-discriminação 
e proclama que todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos e que toda pessoa pode in
vocar todos os direitos e liberdades proclamados nessa 
Declaração, sem distinção alguma, inclusive de sexo, 

Considerando que os Estados Partes nas Convenções 
Internacionais sobre Direitos Humanos têm a obrigação 
de garantir ao homem e à mulher a igualdade de gozo de 
todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e 
políticos, 

Observando as convenções internacionais concluídas 
sob os auspícios das ;"\lações Unidas e dos organismos es
pecializados em favor da igualdade de direitos entre o 
homem e a mulher, 

Observando, ainda, as resoluções, declarações e reco~ 
mcndações aprovadas pelas Nações Unidas e pelas 
Agências Especializadas_ para favorecer a igualdade de
direitos entre o homem e a mulher, 

Preocupados, contudo, com o fato de que, apesar des
tes diversos instrumentos, a mulher continue sendo obje
to de_grandes discriminações. 

Relembrando que a discriminação contra a mulher 
viola os princípios da igUaldade de direitos e do respeito 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Dirotor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Oiretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

gem) que assegura matrícula, nas 
escolas de qualquer nível, aos serviM 
dores que especifica. Votação adia
da por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
l3lf81 (nl' 3.193/80, na Casa de 
origem) que modifica a redação do 
art. 42 e do inciso XXIX do art. 89, 
da Lei n~' 5.108, de 21 de setembro 
de 1966 - Código Nacional de 
Trãnsito. Votação adiada por falta 
de "quorum". 

-Projeto de Lei da Câmara n11 

103/82 (n' 137/79, na Casa de o ri~ 
gem) que altera o art. 2' da Lei n~' 

6, 168, de 9 de dozembro de 1974 
que criou c-- Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, e 
o art, 31' do Decret_o-lei n"' 594, de 
27 de maio de 1969, que instituiu a 
Loteria Esportiva Federal. Votação 
adiada por falta de quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n"' 
120/81-Comp\ementar, de autoria 
do Senador Cunha Lima, que 
acrescenta dispositivo à Lei Com~ 
plementar nl' 26, de 11 de setembro 
de 1975, que unifiCou-- o Prs
PASEP. Votação adiada por falta 
de "quorum". 

-Projeto de Lei do Senado n"' 
337/81, de autoria da Comissão 
Especial do Júri Populat;, que alte~ 
ra dispositivo do Código de Preces~ 
so PenaL Votação adiada por falta 
de "quorum", para votação do re
querimento n"' 830/83. 

-Projeto de _Resolução n"' 
16/82, de autoria da Comissão.Di
retora, que altera e ;~.crescenta dis
positivos à Resolução n"' 146, de 5 
de dezembro de 1980, modificada 
pela Resolução n~" 50, de 30 de ju::" 
nho de 1981, e dá outras providên
cias. Votação adiada por falta de 
"quorum". 

- Projeto de Lei dQ Senado n~> 

I 03/81, de autoria do Senador 
Franco Montara, que assegura ao 
empregado substitutq salârio igual 
ao do substituído. (Apreciação pre-

liminar da juridicidade). Votação 
adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Lei do Senado n'>' 
280/80, determinando que a Or
dem dos Advogados do Brasil opi
ne sobre a escolha de magistrados 
que devam integrar Tribunais com 
jurisdição em todo o território na
cional. Votação adiada por falta de 
"quorum". 

1.4- DISCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEI
RO, como Líder - Declaração de 
voto feita por S. Ex.', por ocasião 
da votação do Decreto-lei n"' 
2.065/83. Apelo aos Srs. Congres
sistas em favor da brevidade da 
apreciação do Projeto de Lei n'>' 
17/83-CN, que define os crimes 
contra a segurança nacional, a or
dem política e social, estabelece seu 
processo e julgamento, e dá outras 
providências. 

SENADOR MARCO MACIEL 
- Sugestões com visias a-correçãO-
das disparidades regionãis. 

SENADOR JOSE FRAGELL/ 
- A pelo ao Sr. Ministro da ln_d-úsM 
tria e do Comércio, em favor da 
aprovação de -projetO di!- instalação 
de fábrica de ·cimento no Municí
pio de Bod-oquena-MS. 

SENADORA /RIS C ELIA -
Atuação desenvolvida pelo Minis
tério da Educação e Cultura em 
prol do aperfeiçoamento do siste
ma educacional brasileiro. 

SEN ADOF,NELSON CARNEI
RO - Considerações sobre o Pro
jeto_de"Lefn'>' 17, de 1983MC~,já fo
calizado por S. Ex' na presente ses
são. 

SENADOR ALMIR PINTO-
N_~_r-º16gio do Dr. Denizard Mace
do. 

SENADOR CARLOS ALBER
TO- Apelo ao--Sr. Ministro das 
Minas e Energia, em favor demediM 
das que possibilitem a instalação, 
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no Estado do Rio Grande do Nor
te, de um laboratório de análise do 
tungstanato. 

L5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSOES ANTE
RIORES 

-Do Sr. Carlos Alberto, profe
rido na sessão de 3-ll-83 

-Do Sr. Aloysio Chaves, profe
ridos na sessão de 10-11-83 

-Do Sr. Virgílio Távora, profe
rido na sessão de J 1- J l :83 _ 

3- MESA DIRETORA 
4- LIDERES E VI CE

LIDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS CO

MISSOES PERMANENTES 

~SUMÁRIO DA ATA
DA 196• SESSÃO, 

REALIZADA EM 4-11-83 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Su
mário, feita no DCN de 5-
I l-83, Seção II, página n'i' 
5161, l' coluna, no item 
L2.3, 

Onde se lê: 

1.2.3 - Requerimento 
N~> 826/83, de autoria do 

Sr. Senador Murilo Badaró, 
solicitando tenham trami
tação em conjunto os Proje
tas de Lei do Senado n9s 
168/81 e 48/83. 

Leia-se: 
1.2.3 - Requerimento 
N9 826/83, de autoria do 

Sr. Senador Murilo Badaró, 
solicitando tenham trami
tação em conjunto os Proje
tas de Lei do Senado n% 
160/81 e 48/83. 

da dignidade humana, dificulta a pàrticipaçãõ da mu
lher, nas mesmas condições que o homem, na vida políti
ca, social, econ_ôm_iç_a e cultur.ªl de seu país, constitui um 
obstáculo ao aumento do bem-estar da sociedade e da 
família e dificulta o pleno desenvolvimento das potencia
lidades da mulher para prestar serviço a seu pais e à hu
manidade, 

Preocupados com o fato de que, em situações de 
pobreza, a mulher tem um acesso mínimo à alimentação, 
à saúde,_à educação, à capacitação e às oportunidades de 
emprego, assim como à satisfação de outras necessida
des, 

Converu::_idos de que o estabelecimento da Nova Or
dem Econômica Internacional baseada na eqUidade e na 
justiça contribuirâ significativãmente para a promoção 
da igualdade entre o homem e a mulher, 

Salientando que a eliminação do apartheid, de todas as 
formas de racismo, discriminação racial, colonialismo, 
neocolonialisino, agressão, ocupação estrangeira, e do
minaçãÓ e interferência nos assuntos internos dos Esta
dos é essencial para o pleno exercício dos direitos do ho
mem e da mulher, 

Afirmando que o fortalecimento da paz e da segu
rança internacionais, o alívio da tensão internacional, a 
cooperação mútua entre todos os Estados, independen~ 
tetneJ)te de seus sistemas econômicos e sociais, o desar
mamento geral e completo, e em particular o desarma
mento nuclear sob um estrito e efetivo controle interna
cional, a afirmação dos princípios de justiça, igualdade e 
proveito mútuo nas relações entre paises e a realização 
do direito dos povos submetidos a dominação colonial e 
estrangeira e a ocupação estrangeira, à autodetermi
nação e independência, bem como o respeito da sobera~ 
nia naciOnal e da integridade territorial, promoverão o 
progresso e o desenvolvimento sociais, e, em conseqüên
cia, contribuirão para a realização da plena igualdade 
entre o homem e a mulher, 

Convencidos de que a participação mãxima da mu
lher, em igualdade de condições com o homem, em todos 
os campos, é indispensãvel para o desenvolvimento ple
no e completo de um país, o bem~estar do mundo e a 
causa da paz, 

Tendo presente a grande contribuição da mulher ao 
bem-estar da família e ao desenvolvimento da sociedade, 
até agora não plenamente reconhecida, a importância 
social da maternidade e a função dos pais na família e na 
educação dos filhos, e conscientes de que o papel da mu
lher na procriação não deve ser causa de discriminação 
mas sim que a educação dos filhos exige a responsabili
dade compartilhada entre homens e mulheres e a socie
dade como um conjunto. _ 

Reconhecendo que para alcançar a plena igualdade 
entre o homem e a mulher é necessârio modificar o pa~el 
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tradicional tanto do homem como da mulher na socieda
de e na família, 

Resolvidos a aplicar os princípios enunciados na De
claração sobre a Eilmiriaçào da Discriminação contra a 
Mulher e, para isto, a adotar is medidas necessárias- a
fim de suprimir essa discriminação em todaS as suas for
más e manifestãções, --

Concordaram no seguinte: 
Parte I 

Artigo J9 

Para os fins da presente Convenção, a expfersão .. dis
criminação contra a mulher" significará toda a dis
tinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que te
nha por objeto ou resultado prejudicar ou_ anular o reco
nhecimerito, gozo ou exercício pela mUlher~ independen
temente de seu estado civíl, com base na igualdade do 
homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos- político, econômico, social, 
cultural e civil ou em qualquer outro campo. 

Artigo 29 

Os Estados-Partes condenam a discriminação contra a 
mulher em todas as suas formas, concordam em seguir, 
por todos os meios apropriados e seffi: __ ~il~õ~s._ umã 
política destinada a eliminar a discriminação contra a 
mulher, e com tal objetivo se comprometem a: -- -

a) consagrar, se ainda não o tivererii--feitO;- enl- suas 
constituições nacionais ou em outra Ie8islaçã0 aPropria= 
da o princípio da igualdade do hOmem e- d-a __ mulher e as
segurar por lei outros meios apropriados a realização 
prática desse princípio; 

b) adotar medidas adequadas, legislativas e de outro 
caráter, com as sanções cabíveis -e que proíhãm toda c!_is
criminação contra a mulher; 

c) estabelecer a proteção jurídicà dos direitos da mu
lher numa base de igualdade com os do homem e garan
tir, por meio dos tribunais nacionais competentes e de 
outras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher 
contra todo <~to de discriminação; - - - - - -

d) abster-se de incorrer em todo ato ou prática ae diS--
criminação contr<l a mulher e zei<Jr para que as autorida
des e instituições píiblic<Js atuem em conformidade com 
esta obrigação; 

e) tomar as medidas apropriadas para eliminãr a dTs-.:
.criminação contra a mulher praticada por qualquer pes
soa, organização ou empresa; 

f) adotar todas as medidas adequadas, inclusive de ca
ráter legislativo, para modificar ou derrogar leis, regula
mentos, usos e práticas que constituam discriminação 
contra a mulher; 

g) derrogar todas ~disposições penaiS nacionais que 
constituam discriminação contra a mulher. 

Artigo 3<7 

Os Estados-Partes tomarão, em todas as esferas e, em 
particular, nas esferas política, sOCial, econômica e cultu
ral, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter le
gislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e pro
gresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o 
exercício e gozo dos direitos humanos e líberdades fun
damentais em igualdade de condições com o homem. 

Artigo 4<7 
I. A adoçào pelos Estados-Partes de medidas espe

ciais de caráter temporário destinadas a acelerar a igual
dade de fato entre o homem e a mulher não se considera
rá discriminação na forma definida neSiã Convenção, 
mas de nenhuma maneira implícará, como conseqÓ:ên
cia, a manutenção de normas desiguais ou separadas; es
sas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade, 
de oportunide e tratamento houverem sido alcançados. 

2. A adoçào pelos Estados-Partes de medidas espe
ciaiS, inclusive, as contidas na presente Convenção, des
tinadas a proteger a maternidade, não se considerará dis-
criminatória. -· -

• !.- ' f ~ • ~ • -

Artigo 5<? 

'Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apro
priadas para: 

a) modificar os padrões sócio-culturais de conduta de 
homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação 
dos preconceitos e prátícas- cónsuetudlnárias e de qUal
quer outra índole que estejam baseados na idéia da infe
rioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em 
funções estereotipildaS de homens e mulheres. 

b) garantir que a educação familiar inclua uma com
preensão adequada da maternidade como função social e 
o reconhecimento da responsabilidade comum de ho
mens e mulheres no que diz respeito à educação e ao de-_ 
senvolvimento de seus fi!hos, entendendo-se que o inte
resse dos filhos constituirá a consideração primordial em 
todos os casos. 

Artigo 61' 

Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apro
priad~s, inclusive de caráter legislativo, para suprimir_to
das aS- forffias de tráfico de mulheres e exploração da 
prostituição da mulher. 

Parte II 

- Artigo 79 

Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apro
priadas para eliminar a discriminação contra a mulher 
na vida polftica e pública do País e, em particular, garan
tiiào, eil]_ igualdade de condições com os homens, o direi
to a: 

a) votar em todas as eleições e referenda públicos a 
ser elegível para todos os órgãos cujos membros sejam 
objeto de eleições públicas; 

b) participar na formulação de políticas governamen
tais e na execução destas, e ocupar cargos públicos e 
exercer todas as funções públicas em todos os planos go
vernamentais; 

-c) participar em organizações e associações- nào-
--gOVefnamentãis que se ocupem da vida pública e política 

dÇl_ País, 

Artigo 8<? 

Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apro
priadas para garantir à mulher, em igualdade de con
dicões com o homem e sem discriminação alguma, a 
oportunidade de representar seu governo ~o plano inter
nacional e de participar no trabalho das organizações in
ternacionais. 

Aftigo 9~' 

1. Os Estados-Partes outorgarão às mulheres direi
tos iguaís aos dos homens para adquirir, mudar ou cOn
servar sua nacionalidade. Garantirão, em particular, que 
nem o casamento com um estrangeiro, nem a mudança 
de nacionalidade do marido durante o casamento, moeU
fiquem automaüCamente a nacionalidade da esposa, a 
convertam em apátrida ou a obriguem a adotar a nacio
naHdade do cônjuge. 

2-. Os Estados-flarfes.. outorgarão à mulher os mes
m_as direitos que ao homem no que diz respeito à nacio

- nalidade dos filhos. 

Parte III 

Artigo !O 

Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apro
priadas para eliminar a discriminação contra a mulher, a 
fim de assegurar-lhe a igualdade de direitos com o ho· 
mem na esfera dá educação e em particular para assegu
rar, em condições de igualdade entre homens e mulheres; 

__ a) As rriesmis-condições de orientação em matéiiii-áe 
carreiras e capacitação profiSsional; acêSso aos estudos e 
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obtenção de diplomas nas instituições de ensino de todas 
as categorias, tanto em zonas rurais como urbanas; essa 
igualdade deverá ser assegurada na educação pré
escolar, geral, técnica e profissional, incluída a educação 
técnica superior, assim como todos os tipos de capaci
tação profissíon~); 

b Acesso aos mesmos currículos e mesmos exames, 
pessoal docente do mesmo nível profissional, instalações 
e 11_1_aterial escolar da mesma qualidade; 

c) A eliminação de todo conceito estereOtiPado dOs 
papéis masculino e feminino em todos os níveis e em- to
das as formas de ensino mediante o estímulo à educação 
mista e a outros tipos de educa<;ão que contribuam para 

-~alcançar este objetivo e, em particular, mediante a modi-
ficação dos livros e programas escolares e adaptação dos 
métodos de ensino; 

-d) As mesmas oportunidades para obtenção de bolsas 
de estudo e outras subvenções para estudos; 

e) As mesmas oportunidades de acesso aos pto:gramãS 
de educação supletiva, incluídos os programas de alfabe
tização funcional e de adultos, com vistas a reduzir, com 
ã maior brevidade possível, a diferença de conhecimen
tos existentes entre o homem e a mulher; 

f) A redução da taxa de abandono feminino dos estu
dos e a ·organização de programas para aquelas jovens e 
mlllheres que_ tenham deixado os estudos .prematuramen
te; 

g) As mesmas oportunidades para participar ativa
mente nos esportes e na educação fisica; 

h) Acesso a material informativo específico que con
tribua para assegurar a saúde e o bem-estar da família, 
incluída a informação e o assessoramento sobre planeja
mento da famflia. 

Artigo ll 

I. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas 
apropriadas para eliminar a _discriminação contra a mu
lher na esfera do emprego a fim de assegurar, em con
dições de igualdade entre homens e mulheres, os mesmos 
direitos, em particular: 

a:) O direito ào -trabalho como direito inalienável de 
todo ser humano; 

b) O direito às mesmas __ oportunidades de emprego, in
cll!sive a aplicaÇão dos mesmos critérios de seleção em 
questões de emprego; 

c) O direito de escolher Iívrernente profissão e empre
go, o direito à promoção e à estabílidade no empreg6 e a 
todos os benefícios e outras condições de serviço, e o di
reito ao acesso f!. fo_rmação e à atualização profissionais, 
incluindo aprendizagem, formação profissional superior 
e treinamento -periódico; _ 

d) O díreito a. igual remuneração, inclusive benefícios, 
e igualdade de tratamento relativa a um trabalho de 
igual valor, assim como igualdade de tratamento com 
respeito à avaliação da qualidade do trabalho; 

e) O direito à seguridade social, em particular em ca
sos de aposentadoria, desemprego, doença, invalidez, ve
lhice ou outra incapacidade para trabalhar, bem como o 
direito a férias pagas~ 

O O direito à proteção da saúde e à segurança nas 
condições de trabalho, inclusive a salvaguarda da função 
de reprodução. 

2. A fun de impedir a discriminação contra a mulher 
por razões de casamento ou maternidade e assegurar a 
efetividade de seu direito a trabalhar, os Estados-Partes 
tomarão as medidas adequadas para: 

a) Proibir, sob -sanções, a demissão por motivo de 
gravidez ou licença de maternidade e a discriminação nas 
demissões_motivadas pelo estado civil; 

b) Implantar a licença de maternidade, com salário 
pago ou b~eficios sociais comparáveis, sem perda do 
emprego anterior, antiguidade ou benefícios sociais; 

c) Estimular o fornecimento de serviços sociaíS de 
apoío necessários para permitir que os pais combinem ~s 
obrigações para com a familia com as responsabilidades 
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do trabalho e a partiCipação na vida pública, especial
mente mediante o fomento da criação e desenvolvimento 
de uma rede de serviços destinados ao !':Uidado das 
crianças; 

d) Dar proteçào especial às mulheres durante a gravi
dez nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais ' 
para elas. 

3. A legislação_ protetora relacionada com as ques
tões compreendidas neste artigo serã examinada periodi
camente à luz dos conhecimentos científicos e tecnológi
cos e será revista, derrogada ou ampliada conforme as 
necessidades. 

Artigo 12 

l. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas 
apropriadas para eliminar a discriminação_contra a mu
lher na esfera dos cuidados rnédlcos a (im de assegurar, 
em condições de igualdade entre homens e mulheres, o 
acesso a serviços-méd_icos, inclusive os referentes ao pla
nejamento familiar. 

2. Sem prejuízo d_o disposto no parágrafo 19, os 
Estados-Partes garantirão à mulher assistência apropria
da em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior 
ao parto, proporcíonando ass_ístência gratuita quamj_o 
assim for necessário, e lhe assegurarão uma nutrição 
adequada durante a gravidez e a lactância. 

Artigo 13 

Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apro
priadas para eliminar a discriminação contra a mulher 
em outras esferas da vida econômica e social a tim de as
segurar, em condições de igualdade entre homens e mu
lheres, os mesmos direitos, em particular: 

a) O direito a benefícios familiares; 
b) O direito a obter empréstimos bancários, hipotecas 

e outras formas de crédito financeiro; 
c) O direito a participar em atividades de recreação, 

esportes e em todos os aspectos da vida cultural 

Artigo 14 
l. Os Estados-Partes levarão- em consideração os 

problemas específicos enfrentados pela mulher rural e o 
importante papel que desempenha na subsistência eco
nómica de sua família, incluído seu t_rabalbo_e_m setores 
não-monetários da economia, e tomarão todas as medi
das apropriadas para assegurar a aplicação dos dispositi
vos desta Conv_enç_ã_Q__à m____y_l_her das zonas rurais. 

2. Os Estados-Partes a_dotarão todas as medida_s 
apropriadas para eliminar ã discriminaÇão contra a mu
lher nas zonas rurais a fim de assegurar, em condições de 
igualdade entre homens e mulheres, que elas participem 
no desenvolvimento rural" e dele se beneficie-m, e em par-= 
ticular assegurar-lhes-ào o direito r:t: 

a) Participar da elaboração e execução dos planos de 
desenvolvimento em todos os níveis; 

b) Ter acesso a serviços médicos adequados, inclusi
ve informação, aconselhamento e serviÇOs em matéria de 
planejamento familiar; 

c) Beneficiar-se diretamente dos programas de segu
ridade social; 

d) Obter todos os tipos de educação e de form_ação, 
acadêmica e não-acadêmica, inclusive os relacionados à 
alfabetização funcional, beril como, entre outros, os be
neficias de todos os serviços comunitários e de extensão 
a fim de aumentar sua capacidade técnica; 

e) Organizar grupos de auto-ajuda e cooperativas a 
fliTI de obter igualdade de acesso às oport_unidades eco
nômfcas mediante emprego ou trabalho por conta pró
pria; 

f) Participar de todas as atividades_ comunitâ_rjas; 
g) Ter acesso aos-créditos e empréstimos agrfcolas, 

aos serviços de -comercialização e às tecnologias ãpro
priada.s, e receber um tratamento igual nos projetas de 
reforma agrária e de reestabelecimentos; 
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h) Gozar de condições de vida adequadas., particu
larmente nas esferas da habitação, dos serviços sani
tários, da eletricidade e do abas_tecimento d~_água,_ do 
transporte e das comunicações. 

Parte IV 

Artigo 15 
(. Os Estados-Partes reconhecerão à mulher a igual

dade com o homem perante a lei. 
2. Os Estados-Partes reconhecerão à mulher, em ma

térias civis, uma capacidade jurídica idêntica à do ho
mem e aS mesmas oportunidades para: O exercíCio dessa 
capacidade. Em particular, reconhecerão à mulher iguais 
direitos para firmar confráios e adm1nistrár bens e 
dispensar-lhe-ào um tratamento igual em todas a·s etapas 
do processo nas cortes de justiça e nos tribunais. 

3. Os Estados-Partes convém em que todo contrato 
ou outro instrumento privado de efeito jurídico que ten
da a rystringir a capacidade jurídica da mulher será con
siderado nulo. 

4. Os Estados-Pa(tes concederão ao homem e à mu
lht:r os mesmos direitos no que respeita à legislação rela
tiva ao direito das pessoas à liberdade de movimento e à 
liberdade de escolha de residência e domicílio. 

Artigo 16 
I, os Estados-Partes a dotarão todas as medidas ade: 

quadas para eliminar a discrição contra a mulher em to
dos os assuntos relativos ao casamento e às relações fa
miliares _e, em particülar, com base_ na igualdade entre 
homenS e mulheres, assegurarão: · - --

a) O mesmo direito de contrair matrimônio; 
b) O mesmo direito de escolher livremente o cônjuge 

e de contrair matrimônio somente com livre e·pteno con
sentimento~ 

c) Os mesmos direitos e responsabilidades durante o 
casamento e por ocasião de sua dissolução; 

d) Os mesmos direitos e responsabilidades como 
p8is, qualqUer que seja s-eU estado civil, ein maiérias per
tinentes aos filhos. Em todos os casos, os interesses dos 
filhos serão a consideração primordial; 

e) Os mesmos direitos de decidir livre a responsavel
mente sobre o número de seus filhos e sobre o intervalo 
entre os nascimentos e a ter acesso à informação, à edu
çação e aos mt;ios que lhes permitam exercer esses direi
tos; 

_ f) Os mesmos direitos e responsabilidades com res
peito à tutela, curatela, guarda e adoção dos filhos, -ou 
institutos análogos, quando esses conceitos existirem na 

- legislação nacional. Em todos os casos os interesses dos 
filhos serão a consideração primordial; 

g) Os mesmos direitos como marido e mulher, inclu
sive o direito de escolher sobrenome, profissão e ocu
pação; 

h) Os mesmos direitos a ambos os cônjuges- em ma
téri_a __ ~e propriedade, aquisição, gestão, administração, 
g_ozo e disposição dos bens, tanto a título gratuito quan
to a título oneroso. 

-·2. Os esponsais i: o casamento de uma criança não 
terão efeito legal e todas as medidas necessárias, inclusi
ve as de carâter legislativo, serão adotadas para estabele
cer uma idade mínima para o casamento e para tornar 
obrigatória a inscrição de casamentos em registro oficial. 

Parte V 

Artigo 17 
I. Com o fim de examinar os progressos alcançados 

na apli~ção desta Convenç_ão, será e~tabelecido um Co
mitê sobre _a Eliminação da Discriminação contra a Mu
lher (doravante denominado o Comitê) composto, no 
momento da entrada em vigor da Convenção, de dezoito 
e, após sua ratificação ou adesão pelo trigésimo-quinto 
Estado-Parte, de vinte e três peritos de grande prestfgio 
moral e competência na área abarcada pela Convenção. 
Os peritos se:rão eleitos pelos Estados-Partes entre seus 
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nacionais e exercerão suas funções a título pessoal; será 
levada em conta uma repartição geográfica equitativa e a 
representação das formas diversas ·de civilização assim 
como dos principais sistemas jurídicos; 

-2.- Os membros do Comitê serão eleitos ~m escrutí
nio secreto de uma lista de pessoas indicadas pelos 
Estados-Partes. Cada um dos Estados-Partes poderá in
dicar uma pessoa entre seus próprios nacionais; 

3. A eleição inicial realizar-se-á seis meses após a 
data de entrada em vigor desta Convenção. Pelo menos 
três meses antes da data de cada eleição, o Secretário
Geral das Nações Unidas dirigirá uma carta aos 
Estados-Partes convidando-os a apresentar suas candi
daturas no prazo de dois meses. O Secretário-Geral pre
parará uma lista, por ordem alfabética de todos os candi
datos assim apresentados, com indicação dos Estado
Partes que os tenham apresentado e comunica-la-á aos 
Estados Partes; 

4. Os meillbros do Comitê serã-o eleitos durante uma 
reunião- dos Estados-Partes convocada pelo Secretário
Geral na sede das Nações Unidas. Nessa reunião, em 
que -o quortiin será alcançado com dois terços dos 
Estados-Partes, -serão eleitos membros do Comitê os 
candidatos que obtiverem o maior número de votos e a 
maioria ·absoluta de votos dos representantes dos 
Estados-Partes presentes e votantes; 

S. Os membros do Comitê serão eleitos para um 
man_da~o d_e quatro,anos. __ Entretanto, o mandato de nove 
dos_membr_os eleitos _na primeira eleição expirará ao fim 
d~ dois anos;_ Lme:diatarilente após a primeira eleição os 
nomes desses nove membros serão escqlhidÕs, por ser~ 
teia, pelo Presidente do Comitê; 

6. A eleição dos cinco membros adicionais do Comi
tê realizar-se-á em conformidade com o disposto nos pa
rágrafos 2, 3 e 4 deste artigõ, apó!'õ o depósito do 
trigéslmõ~quin.to Lnstrunierito de ratificação ou adesão. 
O lmi.Odato de dOis dos membros adiciOnais eleitos ãessã 
oCasião, cujos riO-tries serão escolhidos, por sorteio,-Pelo 
Presidente do Comitê, expirará ao fim de dois anos; 

7. Para preencher as vagas fortuitas, o Estado-Parte 
cujo perito tenha deixado de exercer suas funções de 
membro do Comitê nomeará outro perito entre seus na
cfonars,-·sob reserva da aprovação do Comitê; 

8. Os membros do Comitê, mediante aprovação da 
Assembléia-Gera(, receberão remuneração dos recursos 
das Nações Unidas, na forma e condições que a 
Assembléia-Geral decidir, tendo em vista a importância 
das funções do Comitê; 

9. O Secretário-Geral das Nações Unidas proporcio
nará o pe:>soal e os serviços necessários para o desempe
nho eficaz das funções do Comitê em conformidade com 
esta Convenção, 

Artigo 18 
-I. Os Estados-Partes comprometem-se a submeter 

ao Secretário-Geial das Nações Unidas, para exame do 
Comitê, um relatório sobre as medidas legislativas, judi
ciárias,: administrativas ou outras que adotarem para 
tornarem efetivas as disposições desta Convenção e 
sobre os progressos alcançados a esse respeito: 

a) No prazo de um ano a partir da entrada em vigor 
-da Convenção. para o Estado interessado; e 

b) Posteriormente, pelo menos cada quatro anos e 
toda vez que o Comitê o solicitar. 

2. Os relatórios poderão indicar fatores e díficulda
des que influam no grau de cumprimento da~ ~~rigaçõ_es 
estabelecidas Por esta Convenção. 
-:-Artigo 19 
-~~~: O Comitê adotará seu próprio regulamento. 
- 2. O -COmitê ele-gerá sua Mesa por um períodO de 

dois anos. 
Artigo 20 
I. O Comitê se reunirá normalmente todos os an_os 

por um período não superior a duas semanas para exa
minar os relatórios que lhe sejam submetidos em confor
midade com o artigo 18 desta Convenção. 
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2. As reuniões do Comitê realizar-se--ão~normalmen
te na sede das Nações Unidas ou em qualquer outro lu
gar que o Comitê determine. 

Artigo 21 
I. O Comitê, através do Conselho Econômico e So-· 

cial das Nações Unidas, informará anualmente a 
Assemblêia-Geral das NaçõeS Unidas de suas atividades 
e poderá apresentar sugestões e recomendações de cará
ter geral baseadas no exame dos relatórios e em infor
mações recebidas dos Estados-Partes. Essas sugestões e 
recomendações de caráter geral serão incluídas no rela
tório do Comitê juntamente com as observações que os 
Estados-Partes tenham porventura formulado. 

2. ·o Secretário-Geia! transmitirá, par:a informação, 
os relatórios dri COiiú.te"à CõiiiisSao-i.obre a Condição da 
Mulher. 

Artigo 22 __ 
As Agências Especializadas tbfão direito a estar repre

sentadas no exame da aplicação das__ disposições desta 
Convenção que correspondam à esfera de suas ativida
des. O Comitê poderá convidar as-Agêndas Especializa
das a apresentar relatórios sobre a apHcação da Con
venção nas áreas que correspondam à esfera de suas ati
vidades. 

Parte VI 

Artigo 23 _ __ 
Nada do dispoSto nesta Convenção prejtidi~ará quai

quer disposição que· seja ma"ís propícia à obtenção da 
igualdade entre homens e mulheres e que esteja contida: 

a) Na legislação de um Estado-Parte ou 
b) Em qualquer outra convenção, tratado_ou acordo 

internacional vigente nesse Estado. 
Artigo 24 
Os Estados-Partes comprometem-se a adotar todas as 

medidas necessárias em âmbito nacional para ãlCançar a 
plena realização dos direitos_ reconhecidos nesta Con
venção. 

Artigo 25 
1. Esta Convenção estará aberta à assinatura de to

dos os Estados. 

2. O Secretârio-Geral das Nações Unidas fica desig
nado depositário desta Convenção. 

3. Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os ins
trumentos de ratificação serão depositados juntõ ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas. 

4. Esta Convenção estará aberta à adesão de todos 
os Estados. A adesão efetuar-se-á atraVés ao depósito de 
um instrumento de adesão junto ao Secretário~Geral das 
Nações Unidas. 

Artigo 26. 
I. Q1.1alquer Estado~Parte poderá, em qualquer mo

mento, form ui ar pedido de re-visão desta Con-vençãO-, 
mediante notificação- escrita dirigida ao Secretáiío-Geral 
das N açôes Unidas. 

2. A Assembléia Geral das Nações Unidas decidirá
sobre as medidas a serem tomadas, se for o caso, cofil 
respeito a esse pedido. 

Artigo 27 
I. Esta Convenção entrará em vigo'f-õ.O trigêsimo dia' 

a partir da data do depósito do vigésimo instrurp.entO de 
ratificação _ou adesão juntO_ ao Secretãrio-Gerã.i das 
Nações V nidas. 

2. Para cada Estado _que ratificar a prese_nte con
venção ou a ela aderir após o depósito do vigésimo ins
trumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará 
em vigor no trigésimo dia após Õ dêPósit() de S~u instf~
mento de ratificação ou adesão. 

Artigo 28 
I. O Secretário-Geral das Nãções Unidas receberá e 

enviará a todos os Estados o texto das reservas feitas pe
los Estados no momento da ratificação ou adesão. 

2. Não será permítida uma rêserva incompatível com 
o objeto e o proPósitO desta Coilvenção. 
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3. As reservas poderão ser retiradas a qualquer mo
mento por uma notificação endereçada com esse objeti
vo ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que informa
rã a todos os Estados a respeito. A notificação surtirá 

-efeito na data de seu recebimento. 
Artigo 29 
I. Qualquer controvérsia entre dois ou mais 

Estados-Partes relativa à interpretação ou aplicação des
ta Con_venção e que não for resolvida por negociações se
rá, a pedido de qualquer das Partes na controvérsia, sub
m_e_tida a arbitragem. Se no prazo de seis meses a partir 
da data do pedido de arbitragem as Partes não acorda
rem sobre a forma da arbitragem, qualquer das Partes 
p~derá subm_e~r a controvérsia à Cciife Internacional de 
Justiça mediante pedido em conformidade com o Estatu
to dª----CQrte. 

2. Qualquer Estado-Parte, no momento da assinatu
ra ou ratificação desta Convenção ou de sua adesão a 

- ela, poderá declarar que não se considera obrigado pelo 
parágrafo anterior. Os demais Estados~pã"i-tes não esta~ 
tão obrig8dÕs-pelo parágrafo anterior perante nenhum 
Es-tado-Pãrte que tenha formulado essa reserva.. 

- 3. Qualquer Estado-Parte que tenha formulado are
serva prevista no parágrafo ariterior poderá retirá-la em 
qualquer momento por meio de notifi_cação ao 
Se_çretru-io_:Q~al d_as Naç_õ_es Unidas. 

_ __ _ArtigO. 30 -
. EsJã_Cotwenção, cujo_§ textQs_em ârab~. chinês, espa

nhol, -fra~cês, inglês e russo são igualmente autênticos se
rá_depositadajunto ao Secretário-Geral das Nações Uni
das. 

Em_ testemunho do que, os abaixo-assinados devida
mente autorizados, assinaram esta Convenção. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr 
Dalla, Preside!!se -~o Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECI!ETO LEGISLATIVO N• 94, DE 1983 

Aprova o texto do Acordo Geral de __ c:;ooperaçào 
entre o GoveriiO'dã RepúbliCa Fedefativa do Brasil e o 
Governo da República ~opular de Moçambique, con
cluído em Brasl1ia, a 15 de setemb_ro de 1981. 

Art. l'i' É aprovado o texto do Acordo Geral de 
Cooperação entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Popular de Maçam~ 
bique, concJuído em Brasília, a 15 de setembro de 1981. 
-Ar~._ 29 Este Decreto Legislativo entr~ em vigor na 

datã de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de novembro de 1983.- Se1rador 

Moacyr Dalla, Presidente. 

ACORDO GERAL DE COOPERAÇÃO ENTRE 
A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIJ. 

E A RÉPÚBLICA.Í'ÓPULAR DE.MOCAMBIQUE 

A.~epúbHca Feder"!-tÍva do Brasil e a República Popu
lar "de M'Oçamb1ciue, a seguir deSignadas Partes Contra
tantes. 

Considerando o interesse em reforçar os laços de ami
~de, ~~lidariedade e o;:ooperaçào entre os seus respecti
vos povos. 

Reafirmando a sua firme adesão aos objetivos e 
príncípíos- da Carta das Nações Unidas. 

-De.SejaildO promoVer, desenvolver e reforçar a coope
rãção entre os dois povos e países, com base nos princí
pios internacionalmente reconhecidos __ de_igualdade, be

- -~e-ficio recíproco, respeito mútuo pela soberania e inte
gridade territorial, não·ingerência nos assuntos internos, 
e de autodeterminação gos povos na livre escolha de seu 
sisiemã político-social e de seu processo de desenvolvi
mento. 
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Acordam o seguinte: 

Artigo J 

As Partes Contratantes estabelecerão entre si, 
numa base de -igualdade, felações de cooperação econó
mica, aeittífica, têcnica e cultural. 

2. As formas e condições de cooperação previstas no 
número anterior serão objeto de acordos ou programas 
especiais que concretiZarão o presente Acordo. 

Artigo II 

As Partes Contratantes convêm _em q_ue a cooperação 
se concretize nos campos econômico, científico, técnico, 
tecnológico, cultural, de formação de pessoal, e em ou

tros que ~~~t~~lmen!_e y_e!'l_ham a ,~~_r ~cordados. 

Artlgo 111 

As Partes Contratantes concordam em estabelecer 
uma Comissão Mista Permanente para a Cooperação 
Económica, Técnica e Científica, càni.posta por deiê
gações das duas Partes, dirigidas por membros a serem 
designados por cada uma das Partes Contratantes. 

Artigo IV 

r: À Comissão Mista Perma~enÍe .CQI:Ilpete1 em espe
cial: 

a) acompanhar e dinamizar a execução do presente 
Acordo e de outros acordos concluídos ou a serem con
cluídos entre os dois pafses, analisar e propor medidas 
para ultrapassar as dificuldades resultantes da sua apli
cação; 

b) submeter propostas aos Governos dos dois pafses 
referentes ao desenvolvimento das relações econômicas, 
comerciais, dentíficas e técníci!.S entre os dois países. 

2. A Comissão Mista Permanente adotará, na sua 
primefra--Sessão, o seu Regulamento Interno. 

Artigo V 

Quaisquer divergências de interpretação que possam 
surgir na aplic3ção do presente Acordo ou dos acordos 
que venham a ser concluídos em seu desenvolvimento, 
serão resolvidas por mútuo consentimento, dentro do 
espírito de amizade e cooperação, no âmbito da Comis
são Mista Permanente, sem prejuízo dC outras dispo
sições especiais a serem incluídas nos respectivos acor
dos. 

Ardgo. VI 

As modificações ao presente Acordo Qeral podem ser 
efetuadas por mútuo consentimento~ Entrarão em vigor 
na forma da legislação interna de cada Parte. A intenção 
para tal modificação deverá ser comunicada, por escrito, 
à outra Parte Contratante, com pré-aviso de seis meses. 

Artigo VU 

I. O presente Acordo serâ submetido à ratificação, 
de conformidade com os procedimentos constitucionais 
de cada uma das Partes Contratantes. 

2. Entrará em vigor a partir da data da troca dos ins
trumentos de ratificação, a ter lugar em Maputo, capital 
da R~pública Popular de Moçambique. 

3. Poderá ser denunciado por qualquer das Partes 
--Contratantes, mediante notificação c-om a antecedência 
de seis meses. 

Feito em Brasília, aos 15 dias do mês de setembro de 
1981, em dois origínais, na língua portuguesa, igualmen
te autênticos. 

Pela República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 

Pela República Popular de Moçambique: Joaquim Al
berto Chissano. 
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Ata da 204~ Sessão, 
em 14 de novembro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 4 7~ Legislatura . 

Presidência do Srs. Moacyr Da/la, 
Almir Pinto e Martins Filho 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

I ris Célia- Alt~;_v_i_r Leal~ Eunice Miç:hiles- Fábio 
Lucena- Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysi_o 
Chaves - Gabriel Hermes - Alexandre COSta- João 
Castelo- José Sarn-ey- Helvídio Nun~.- João ~obo 
- Almir Pinto - José Lins - Carlos Alberto - Mar:
tins Filho- Humberto Lucena- Marco Maciel- Pas
sos Pôrto - Lomanto Júnior - Moacyr Dalla - Nel
son Carneiro --Roberto Saturnino- José_FragellL -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr O•lla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senai;lores. 
Havendo número regtmental, declarQ aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus inlclalnos nossos trabalhos._ 
A Presidência comunica ao Plenário que o SenadÓr 

Lourival BaptiSta integrará, por Indicação do Presidc;:n_te 
do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino Americano, 
a Delegação Brasileira à Reunião da Comissão Perma
nente de Integração Politica daquele parlamento, a 
realizar-se em Quito, Equador, no corrente mês. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, projeto de resolução que será. lido pelo Sr. 19-
Secretár(o. 

E lido o seguinte 
PROJETO DE RESOLUÇÀO 

N9 115, de 1983 

(Da Comissão Diretora) 

Altera o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, e dá 
outras providências. 

O Senado Federal resolv~: 
Art. 19 Os aits. 407 e410 do Regulamento AdmiÕiS--::-

trativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 
58, de 1972, passam a vigorar com as seguintes alte
rações: 

"Art. 407. 

XII1 - Especial de Desempenho. 
Art. 410. A Gnitificação Especial de Desempe-

nho constituirá compensação retributiva pela pres
taçàQ de serviços durante --ªS s_essões extraordin_árias 
do Senado Federal e_ conjuntas do Congresso Na
cional, não compreendidas nos períodos de expe
diente normal. 

§ !9 O valor da Gratificação a que se refere este 
artigo serâ obtido: 

a) durante o período de atividade legislativa, me
diante aplicação dos critêrios vigentes, relatlvo"s à 
remuneração pelo comparecimento às sessões ex
traordinárias do Senado _Federal e conjuntas do 
Cótfgresso Nacional, nos termos do art. 406 deste 
Regulamento Administrativo; e b) nos meses de re-
cesso; pela média aritmética do núrrieró" de sessões 
realizadas no período de atividade legislativa. 

§ 29 A COmissão Diretora disporá sobre a exe_
cução da ÜJ;'atificaçãO a que se refere este artigo." 

Art. 29 A GratificaÇão referida no item XIII do art. 
407 do Regulamento Administrativo do Senad_o Fede~al 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

será iilcotporada aos proventos de inatividade do servi
dor que a esteja percebendo ao se aposentar. 

Parágrafo único. O cálculo da Gratificação, para os 
efeitos deste artigo, terã por base a mêdia aritmética, nos 
últimos seis meses imediatamente anteriores à aposenta
doria, das retribuições de que tratam as letras a e b do § 
1 Q do art. 410 do Regulamento Administrativo do Sena
do Federal, não podendo a parcela incorporável ser su
perior, em qualquer hipótese, ao v_encimento e vantagens 
permanentes do servidor na atividade, observado o __ à_i_~_ 
posto no art. 102, § 29, da Constituição Federal. -

Art. _ 39 Nas hipóteses de aposentadorias decorrentes 
d~ acidt::nt.e. em serviÇo, moléstia profissional ou moléstia 
grave, ·cõil"tagiosa ou incurável, legalmente especificada, 
fica assegurada a incorporação integral aos proventos da 
Gratificação a que se refere o art. 29 desta Resolução. 

Art. 41' A incorporação a que se refere o art. 29, ca
put, se aplica aos inativos que, se estivessem em ativida
de, seriam beneficiados com a concessão da vantagem, 
independentemente da época de aposentadoria e nas 
condições estabelecidas nesta Resolução. 

Parágrafo único. O beneficio a que se refere este arti
go serâ concedido a partir da data desta Resolução, ten
do por base a média aritmética das retribuições percebi.: 
das, nos seis meses anteriOres a sua vigência, por servidor 
de igual categoria em atividade. 

Art. 59 As despesas decorrentes da_~x~yção desta 
Resolução correrão à conta das dotações orçamentárias 
específicas do Senado Federal. 

Art. 69 A Comissão Diretora regulamentará esta 
Resolução, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua 
publicaÇão. _ 

Art. 79 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto visa a sanar discriminação que vem 
ocorrendo com funcionários estatutários do Senado Fe
deral, à visita da garantia de que desfrutam servidores do 
Poder Ex.ecuhvo que, ao se aposentarem, têrn mcorpora
das aos seus proventos vantagens e gratificações que vi
nham percebendo regularmente. 

Com os funcionários do Senado, ocorre ex:atamente o 
contrário, perdendo eles, ao se aposentarem, parcela ex
presslva de sua remuneração, a qual, por auferida inin
terruptamente há muitos anos, já se caracteriza como 
parte integrante de sua retribuição. 

Vale aduzir que certos estipêndios dos funcionár_ios do 
S.enado, tais como os relativos às sessões extraordinárias 
do Senado ou conjuntas do Congresso Nacional, corres

. p6ilderb, por analogia, às contraprestações de produtivi
dade, pagas, no Poder Executivo, a Integrantes de diver
sas categorias funcionais, dentre as quais vale meneio-
nar: 

- Integrantes do GrUpo-Serviços Jurídicos (Decreto
lei n~' 1.176, de 17 de março de 1980: 

-Integrantes da Categoria Funcional de Jnspetor de 
Abastecimento (Lei n9 6.970, de lO de _dezembro de 
1981); 

-Integrantes da Categoria Funcional de. Fiscal de 
Tributos Federais, Código TAF-601 (Decreto-lei n~' 

1.743, de 27 de dezembro de 1979); 
-Membros do Ministério Público da União, do Mi

nistério Público do Distrito Federal e dos Territórios 
(Decreto-lei n9 1.709, de 31 de outubro de 1979). 

A rigor, o que ocorre, no momento, com o funcionário 
do Senado Federal, torna proibitiva a sua aposentado
ria, Uma vez qu~e, de imedíato, se opera drástica redução 
eril se_us proventos, 

Assim, impõe~se dar tratamento idêntico ao dispensa
do aos servidores do Poder Executivo, recompondo, na 
aposentadoria, a remuneração permanente a que o fun
cionário faziã jus mensalmente,_ qu_ando em ativi~ade. 

Novembro de 1983 

Aliás, neste passo, impõe-se a citação da Lei n9 5.642, 
de 2 de julho de I 968, que, à semelhança da sistemática 
adotada no presente projeto, garante aos servidores do 
Departamento de Imprensa Nacional, a incorporação, 
aos respectivos proventos, da retribuição acessória per
cebida, calculada com base no período anterior à apo
sentadoria. 

Este, também o espírito das Leis n% 6.970(81 e 
5.462/68 e dos Decretos-leis n9s 1.776/80, 1.709/81 e 
1.991 (82 ao estabelecerem que as vantagens de que tra
tam sejam co_mputadas para Cá.lculo dos proventos da 
inatividade. 

Com esse objetivo, o presente projeto disciplina a exe
cução da Gratificação Especial de Desempenho, criada 
pelo Ato n9 21 de 1981, da Comissão Diretora, assegu
rando ao serVidor, que a esteja percebendo na data da 
aposentadoria, o direito de incorporá-la aos respectivos 
proventos, consoante a média aritmética obtida nó se- -
mestre que anteceder a inativldade. De modo semelhan
te, essa medida é extensiva aos que já se acham aposenta-

- dos, apurado o cálculo da .média aritmétiCa do válor in
corporâVel, sobre o período de seis meses imediatamente 
anterior à Resolução resultante do presente projeto, 
in"iciando-se o direito ao beneficio a partir da vigência do 
referido instrumerito legal. 

Diga-se, ademais, que esses procedimentos guardam 
absoluta coerência com o Projeto de R~so_Iução n9 1ll, 
de 1983, de iniciativa da Mesa da Câmara dos Deputa
dos. 

Assim sendo, o presente projeto, além de atender as 
-- neceSSidaaes "eVIdentes dos servidores da Casa, promove 

medida de inquestionável alcance para a Administração, -:. 
qual seja a de garantia de renovação de sua força de tra
balho. 

Sala da Comissão Diretora, 10 de novembro de 1983. 
- Moacyr Dalla - Henrique Santillo - Milton Cabral 
- LeÕoir Vargas - Raimundo Parente. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

RESOLUÇÃO N• 58, OE 1972 

Dispõe sobre o Regulamento Administrativo do 
Senado Federal. 

Subseção fH 
Das Gratificações 

Art. 407. Conceder-se-á gratificação: 
I- de função; 
II.- pela prestação de serviço extraordinário; 
I I I - de representação mensal; (9s) 
IV -por serviço ou estudo no País ou no estrangeiro; 
V - pela execução de serviço de natureza especial 

com risco da v-ida ou saúde; 
VJ - pela convocação extraordinária do CongressO 

Nacional; 
VII- pelo encargo de membro de comissões de CQO-~ 

curso e de inquérito; 
VIII- pelo comparecimento às sess_ões_ como 

mem,bro _de órgão de deliberação coletiva; 
IX- pelo encargo temporário de professor de curso 

de treinamento; 
X - pela execução de trabalho técnico ou científico; 
xr- adicional por tempo de serviço: 
XI}- de nível superior; (96 ) 

Art. 410. A gratificação de representação mensal se
rã arbitrada pela Comissão Diretora e obedecerá a ~ca
lonamento de acordo com a hierarquia dos cargos em 
comissão. 
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LEI No 6.970, DE lO DE DEZEMBRO DE 1981 

Dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Pro-
dutividade, nos casos que menciona, e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República~ faço saber que o Congres· 
so Nacional decreta e eu sanciOno a seguinte Lei: 

Art. li' Fica estendida a GratifiCação de Produtivi
dade, instituída pelo art. 10 do Decreto-lei n~' 1.445, de 
l3 de fevereiro de 1976, com ·as arteraçOes posteriores, 
aos servidores integrantes da Categoria Funcionar de 
Inspetor de Abastecimento, do Grupo-Outras Ativída
des de Nível Superior, código NS- 931 ou LT- NS-
937, da Superintendência Nacional de AbasteCimento
SUNAB. 

ArL 5~' A Gratificação de ProdutlVidade, instituidã.
pelo Decreto-lei n~' 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, 
sobre a qual incindírá o descontO previdelidâ!io, serâ 
computada para o cálculo de proventos da inatividade 
do funcionário que contar tempo de seiTiço igual ou su
perior ao fixado para aposentadoria volúntária e c:jue es-
teja percebendo a aludida gfatificaçãO, ·-

LEI NO 5.462, DE 1968 

Dispõe sobre os prol'entos da aposentadoria no re
gime de produtividade instituído pela Lei n~' 4.491, de 
21 de novembro de 1961, e da outras prol'idências. 

O Presidente da República -
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. (I' A parte suplementar da produção dos servi

dores do Departamento de Imprensa Nacional, a que se 
refere a Lei n' 4.491, de 21 de novembro de 1954, será in
corporada aos proventos da aposentadoria, a razão de 
I/30 (um trinta avos) por ano se serviço, contadO a-Par
tir da vigência da mesma Lei, ftxado o Valor da parcela 
incorporável na média menSal da -Produção -S-uplementar 
do servído_r, calculada no biênío imedjaianlente anterior 
a aposentadoria. 

Parágrafo único. -A gratiftC:ação peli"ProduÇão su
plementar média a ser considerada para efeito deste arti
go não poderá exceder o valor d<i gratificaÇao Percebida 
pelo servidor no momento da aposentadoriã~ limitada 
em qualquer caso, ao vencimento do servidor. 

Art. 2~ Para efeito -dó -pagã"iriC:ntó da parte suple
mentar da produção nos períodos de afastamento consi
derados de efetivo exercício pela legislação vigente será 
pago ao Servidor superiOr valo i- médio m-ênSât"dÕ que te
nha produzido nos ( 12 doze) me~es imediata_men~~ ante
riores ao afastamento. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na_ data de sua publi
cação. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 2 de julho de 1968: 1479 da Independência e 

80~' da República, -- - -

A. Costa e Siha - Luis Antonio da Gama e Sill'a. 

DECRETO-LEI N~'-!.77CJ, DE !7 DE t".1,A.R.ÇO-D.E-1980 

Dispõe sobre o pagamento de Gratificação d~ Pro
dutividade, nos casos que menciona, e dá-Outras prol'i
dências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição; decre-
ta: 

Art. 1"' A Gratificação de Pro"âutividade, instituída 
pelo artigo 29 do Decreto-lei n9 1.544, de 15 de abril de 
1977, será paga a6s integrantes do Grupo~Serviçcis Jurí
diqos previsto na sistemãticã de classificação da Lei n~' 
5.920, de 17 de setembro de 1973, qUe eStiveiem no 
exercício das atribuições inerentes aos respectivos 
cargos-efetivos ou empregos permanentes, nos órgãos da 
ádministração direta ou autarquias em que sejam lota
dos. 

DIÁRIO DO CONGR!';SSO NACIONAL (Se~ão II) 

Art.~ 5~' Â Gi-aÚficação de Produtividade e a Grati~ 
ficaçãO de Ativida-ae, instituídas peio Décreto-Iei n9 
1.544, de 15 de abril de 1977, sobre: as quais incidirá o 
desconto previdenciârio, serão computadas para o 

-'cã.lcuJo_ do provento da inatividade do funcionário 
que, ao se aposentar com 35 (trinta e cinco) anos ou 
mais de serviço, esteja percebendo qualquer das alu
didas gratificações. 

- -.. ~~ .. -· . ' ...... -.. -- ...... -· ............................ . 

DECRETO-LEI N' 1.709, DE 31 DE OUTUBRO DE 
1219 

Dispõe sobre pagame~to da Gratificação de Pro
dutil'idade, nos casos que menciona, e dá outras prOl'i
dências. 

O Pres~idente da Repú.bli~a no uso das atribuições que 
!~e confere_ o artigo 55, ítem nr, da ConStituição decret~: 

Art. !I' A Gratificação de Produtividade, instituída 
pe]p artjgo do Decreto~ lei n11 1.445, de 13 de fevereiro de 
1976, alterado pelo_ J?ecretq-lei nl' 1.574, __ de _19 _de se
tembro. de_ 1977,_~ pefo OeCt_e!o-lei n~' 1._698, de :3 de ou· 
tubro de 1979, será paga aos mesmbros do Ministério 
P@_licQ.da União, aos do Ministério Público do DiStrito 
Federal e dos Territórios e aos integrantes do Grupo
Serviços Jurídicos previsto na sistemática de classifi
cação da Lei n~' 5.645, de lO de dezembro de 1970, que es
tiverem no exercício das atribuições inerentes aos respec
tivos cargos efetivos ou empregos permanentes, nos ór
gãos do Ministério Público, na Procuradoria-dera! da 
Fazenda Nacional em órgão integrantes da Presidência 
-da República ou nos órgãos da administração federal di
reta ou autarquias em que sejam lotados. 

Art. 59 A Gratiftcação de Produtividade e a Gratifi-
- cação de Atividade, instituídas pelo Decreto-lei n>;> 1.445, 

de 13 de fevereiro de 1976, sobre as quais incidirá odes
corltO previdenciário, serão computadas para o cálculo 
do provento da inatividade do funcionãrio _que, ao se 
aposentar com 35 (trinta e cinco) anos ou mais de s-er
viço, estej~ percebendo qualquer das aludidas gratffi
caçõesA _ 

. ·--· ·.'.' .-.'· .-..... .-: ... -..~ ............. · .. : .. :.. . ~ ..... . 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Daila) - O pr<Jjeto 
que~ vem de ser lido será publicado e, a seguir, ficará 
sobre a mesa, durante 3 sessões ordinárias, para recebi
mento de emendas. 

Sobre a· inesa, -projeto de lei cuj:.1 leitura será feita pelo 
Sr._ I 'il~Secretário~ 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 291, DE 1983 

Dispõe sobre a denominação dos juízes classiStas 
--nas Juntas de Conciliaçuo e Julgamento. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. J'il . Na Seção JV. do Título VII,' da Consoli

dação das Leis dõ Ti'abaiho, arts: 660 a- 6ô1;SUbSHfua:se 
a _expressão vogais das Juntas poJ: "juízes classistas". 

Arl. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

Tanto os vogais das Juntas quanto os representantes 
dos empregados e empregadores nos Tribunais Regio
nais do Trabalho deverão receber a mesma denomí~ 
nação: juízes clãssistas, não se justificando, assim, que a 
Consolidação lhes dê tratamento discriminatório. 

Aliás, mantida tal diferenciação, parece-~os e ao Sin
dicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, 
autor da sugestão aqui p-rojetada, que a própria Justiça 
estaria dando gUarida à indevida discriminação. 

Sala de Sessões, 14 de novembro 1983.- Nelson Car
~neiro. 
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LEG!SLAÇÀO CITADA 

LEI N' 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943 
Consolidação das Leis do Trabalho 

-Art. 660. Os vogais das Juntas são designados p-elo 
Presidente do_ Tribunal Regional da respectiva juris
dição. 

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

a) ser brasileiro; 
b) ter reconhecida idoneidade moral; 
c) ser maior de 25_(_vinte e cinco} anos e ter menos de 

70 (setenta) anos de idade (Relação das letras a e c, DL 
229, 28-2-67, 00U28'2-67, LTr 31/137); 

d) estar no gozo dos direitos civis e políticos; 
e) estar quite com o serviço militar; 
f) contar mais de dois anos de efetivo exercício na 

profissão e ser sindicalizado. 
Parágrafo úriiCo. A prova de qualidade profissional a 

que se refere a alíne.;t "f' deste artigo é feita mediante de
claração do respecti\lo sindicato. 

Art. 662. A escolha dos vogais das Juntas e seus su
plentes far-se-á dentre os nomes constantes das listas 
que, para esse efeito, forem encal!l-inhadas pelas asso
ciações- sfndicais de primeiro grau ao presidente do Tri
bunal Regional. 

§ I" Para esse fim, cada sindicato de empregados e 
de empregadores, com base territorial extensiva à área de 
jurisdição da Junt9-, no todo ou em parte, procederá, na 
ocasião determinada pelo Presidente do Tribunal Regio
nal, à escolha de três nomes que comporão a lista, 
-ap1Tcãnd6-se à eleição o disposto no art. 524 e seus§§ 19 a 
39 (Relação deste§ L 5.657, DOU 8-6-7!. LTr 35(495). 

§ 2<~ Recebidas as listas pelo presidente do Tribunal 
Regional, designará este, dentro de cinco dias, os nomes 
dos vogais e dos respectivos suplentes, expedindo para 
cada um deles um título, mediante a apresentação do 
qual será empossado. 

§ 39' _Dentro de quinze dias, contados da data da pos
se, pode- ser cOntestada a investidura _do vogal ou do su

...,_ Plente, por qu.alquei intúessado, sem efeito suspensivo, 
por meio de representação es_crita, dirigida ao presidente 
do Tribuna,! Regional. 

§ 4~> Recebida a contestação, .) presidente do Tribu
nal designará imediatamente relator, o qual, se houver 
necessídade de ouvir testemunhas ou de proceder a 
quaisquer diligências, providenciará para que tudo se ra
lize com _a maior brevidade, submetendo, por fim, a con
testação ao parecer do Tribunal, na primeira sessão (Re· 
dação deste § L 2.244, 23-6-54. DOU 30-6·54). 

§ 59 Se o Tribunaljulgar procedente a contestação, o 
presidente providenciará_ a designação de novo vogal ou 
suplente (Redaçào deste § DL 229, 28-2-67, DOU 28-2,. 
67, LTr 31(137). 

§ 6~> Em falta de indicação pelos sindicatos, de no
mes para representantes das respectiYas categorias pro
fisSIOilaiS-e-eCóDôlriíCaS-ii.as· Ji.úita:S- a e· COridüaÇãO-e JUi~ 
gamento, ou nas localidades onde não existirem siri:diCa~ 
tos, serão esses representantes livremente designados 
pelo presidente do Tribunal Regional" do Trabalho, ob
servados os requisitos exigidos para o exercício de 
função(§ acrescentado pelo DL 229,28-2-67, DOU 28-2-
67, LTr 31/137). 

Art. 663. A investidura dos vogais das Juntas e seus 
suplentes é de 3 (três) anos, podendo, entretanto, ser dis
pensado, a pedido, aquele cjue tiver servido, sem inter
rupção, durante metade desSe período. 

§ I~' Na hipótese da diSpensa do vogal a que atude 
este artigo, assim como nos casos de impedimento, mor
te ou renúncia, suã substituição íaNe-á pelo suplente. 
mediante convocação do presidente da Junta (Redação 
art. e § L 2244, 23-§-54, D_OU 30-6-54). 

§ 211 Na falta do suplente, por impedimento, morte 
ou renúncia,- serão designados novo vo8;ai e o respectivo 
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suplente, dentre os nomes constantes das listas a que se 
refere o art. 662, servindo os designados até o fim do 
período. 

Art. 664. Os vogais das Juntas e seus suplentes to
mam posse perante o presidente da Junta em que têm de 
funcionar. 

Art. 665. Enquanto durar sua investidura, gozam os 
vogais das Juntas e seus suplentes das prerrogativas asse-
guradas aos jurados. ___ _ 

Art. 666. Por audiência a que comparecerem, até o 
mãximo de vinte por mês, os vogais das Juntas e seus su
plentes perceberão a gratificação fixada em lei (Redação 
L 4.439, 27-10-64, DOU 30-10-64). 

Art. 667. São prerrogativas dos vogais das Juntas, 
além das referidas no art. 665: 

a) tomar parte nas reuniões do tribunal a que per
tençam; 

b) aconselhar às partes a conciliação; 
c) votar no julgamento dos feitOS e naS mãléffas de Qr~ 

dem interna do tribuna_!, submetidas às suas delibe-
rações; 

d) pedir vista dos processos pelo prazo de vinte e qua~ 
tro horas; 

e) formular, por intermédio do presidente, aos litigan
tes, testemunhas e peritos, as perguntas que quiserem fa
zer, para esclarecimento do c_aso. 

(Às Comissões de CQn.$titutrão e Justiça e de Le
gislação Sociiil} 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projetO 
lido será publicado e remetido às comissões competen
tes. 

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 
11'-Secretário. 

São tidas as seguintes 

Em II de novembro de 1983 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra dr; comunicar a V. Ex• que me ausenta

rei do País a partli de r4 do corrente mêS-, pata; devida
mente autoriZado pelo Senado, na forma dos arts. 36, § 
21', da Constituiçãõ, e 44 do Regimento Interno, integrar 
a comitiva -que a-Corrip3:rihará ó Senhot Presidente daRe
pública em sua visita à Nigéria, Senegal e Argélia.- Al
bano Franco. 

Em 14 de novembro de 1983 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me ausenta

rei do País a partir de 14 do _corrente mês, para, devida
mente autorizado pelo Senado, na forma dos arts. 36, § 
21', da Constituição e 44 do Regimento Interno, integrar 
a comitiva que acompanhará o Senhor Presidente daRe
pública em sua viagem à Nigêria, Guinê-Bissau, Senegal, 
Argélia e Cabo Verde. -José Lins. 

Senado Federal, 14 de novembro de 1983 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei do_ Pais a partir de 14 do corrente mês, a 
fim de, como Representante do Grupo Brasileiro, inte
grar a Delegação do BraSil à Reunião de Integração Polí
tica do Parlamento Latino-americano a realizar-se em 
Quito - Equador. 

Atenciosas saudações. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) -A Presidên
cia fica dente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Luce

na. 
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Lider, pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --: 
Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Desejo -transcrever, nos ari<iiS do Senado Federal, a 
carta histórica que o Ministro Hêlio Beltrão dirigiu ao 

DIÁRIO DO CONGRESSO N"ACIONAL (Seção II) 

SenhOr Presidente da República, ao se demitir do alto 
cargo de Ministro da Previdência e Assistência SoCial. 

Leio-a, na íntegra: 

Senhor Presidente, venho, respeitosamente, soli
citar a Vossa Excelência minha exoneração do cargo 
de MiJlistro da PrevidênCia e Assisfêncta Social e, 
conseqüentemente, das funções de Ministro respon
_sável pelo Programa Nacional de Desburocrati
zação. 

É com profundo pesar que formulo este pedido. 
Vossa Ex-celência não ignora o respeito, a admi
ração, o apreço e a leal amizade que lhe dedico. 

· Orgulho-me de vir prestando, há mais -de quatro 
anoS, minha sincera colaboração ao Presidente que 
se consagrou no respeito popular, pelo cumprimen
to da missão histórica de_ efetivar o processo de 
abertura política no País. 

Foi justamente o desejo de participar, de alguma 
fOrma, dessa missào histórici que me levou a--assu-

- mfr(l encargo de deflagrar, sob sua direção, o Pro
grama Nacional de Desburocratização, -que se ins
creve-, por inteiio, no p~ocesso de abertura polític~, 
dadaS s-uas indiscutíveis ligações com os direitos hU
manos, a cidadania, a !iberdade e o respeito à digni
dade pessoal. E a perma11ente pregação contra a 
concentração do poder, o autoritarismo e. a descon
fiança, - -

Mais tarde, em maio do ano passado, fui convo
cado por Vossa Excelência, em tenriOs irrecusáveis; 
para exercer cumulativamente, em circunstâncias 
adversas,-o cargo dC: Ministro da PriYtdencia Social, 
função a que venho me dedicando com o devota
mento de quem cumpre uma missão, isto é, com in-

- tegraf a:eSarilbição e seriedade. Nesses 18 meses, im
portantes transformações foram operadas na Previ
dência Social, notadamente no que se refere à reo
rientação total dos serviços de Assistência Médica, à 
melhoria considerável do atendimentO na "área ·de 
benefic(os e ao Significativo aperfeiçõi:l.mento dos 
mecanismos de controle da arrecadação. Temos rea
lizado uma administração operosa e austera, em 
luta incessante contra a escassez de recursos, decor
rente, sobretudo, da queda dos níveis da atividade 
eê011ômica e do empfego bem como de suces_sivas 
alterações na politica"- salarial, de cuja elaboração, 
inexplicavelmente, jamais o Ministro da Previdência 
foi chamado a participar. Afinal, dispor sobre rea
justes salariais ê dispor sobre a receita e a despesa ~a 

- Previdência Social. -

A Previdência Social, no Brasil como em outros 
países, é de natureza dinâmica. A evolução das ta
xas de natalidade e _de_mortalidade, a urbanização, a 
industrialização e inúmeros outros fatores influem 
na estrutura dos sistemas previdenciârios, que, ao 
longo dos anos, precisam, por isto mesmo,-ser obje
to de constante e cuidadoso aprimoraf!}ento. 

Além disso, e como tenho repetidamente assina
lado- inclusive na palestra proferida recentemente 
na Ecola Superior de Guerra, de cujo texto dei co
nhecimento a Vossa Excelência- há alguns proble-
mas que afetam de modo particular o Sistema Brasi~ 
leiro de Previdência Social: 

a) O erro histórico de financiarem-se os_encargos 
sempre crescentes da Assistência Médica- que não 
se confundem com o Seguro Social -com os exce
dentes da -receita de contríbuições previdenciárias 
destinadas fundamentalmente ao compromisso 
priOritário" e irrectisável de garantir aos segurados os 
benefícios estabelecidos em lei. 

b) A excessiva e inconveniente centralização, 
operada ao longo dos anos, pelo Governo Federal, 
da prestação dos serviços de Assistência Médica. 
Essas atividades p~ecisam ser restituidas, em sua 
maior parte, às Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde, com a indispensável transferência dos re-
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Cursos necessários. Esse problema, como o anterior, 
exige -medid~s legislativas, masjâ está sendo atenua
do, por via administrativa, com -i-implantação do 
Plano de Reorientação da Assistência Médica (CO
NASP) e dQ Programa de Ações Integradas de Saú-· 
de, ·que ãté- O firri ({O ano esta-rão-em condições de 
atingir a mais de 50% _da população brasíleira. 

c) A insatisfatória situação da Previdência Social 
Rural. Para ap~rfeiçoá-la, já está praticamente cO-n
cluído ante-projeto de lei, como tive o ocasião de 
comunicar a Vossa Excelência. 

Nenhum dos problemas acima apontados poderá 
e11;;tret;:mto, .§~.r responsabilizado pelo desequilíbrio 
financeiro registrado em 1983, que não é de origem 
estrutural, mas isto sim, nitidamente corijuiitui'ã.l, 
porque decorre de_causas externas a Previdência So
cial que não dependem de sua administração e seu 
funcionamento. 

_Como tivemos ocasião de anali~ar ym pro fundi~ 
dade nO documento apresentado a Vossa Excelência 
em_ 26 _de agosto último, _o_ desequilíbrio resulta 
sobretudo da recessão__:: ora em seu 31' ano consecu- _ 
tivo - da queda do nível de empiego e da política 
salarial. Essas causas externas vêm afetando profun~ 
damente_a receita e a despesa da Previdência (esta 
última ainda seriamente atingida pela continuada 
elevação da inflação). 

Esclareça-se, por oportuno, que estamos atuali
zando a estimªtiva de CrS 420 bilhões, que foi feita 
com base no comportamento da receita até julho 
deste ano. :E: possível que aquela estimativa possa vir 
a ser algo reduzido em face da f!.rrecadação efetiva
mente observada nos meses subseqUentes. 

--, A Previdência, Senhor Presidente, não está gas
tando mais do que deve: 

A despesa com beneffcios e incomprimível; cor
responde a direitos adquiridos, estabelecidos em lei 
e decorrentes das contribuições de segurados e em
prega-dores. As despesas de assistêriCia médica vêm 
sendo contidas com enorme rigor. Nessa área, e 
graçâ.s a racionalização dos gastos, estamos despen
dendo, em termos reais, muito menos do que no ano 
antefior, sem prejuízo da qualidade do atendimen
to. 

As despesas administrativas são reduzidas, mes
mo porque os servidores das autarquias que com
Põem a Previdêi'lcia SoCial-IN'Ps, INAMPS e lA
PAS-.....,.. estão sujeitos à rígida legislação dos servi
dores da União, cujos vencimentos vêm sendo rea
justados por índicés muito abaixo dos da inflação, 

Como integrante do Governo, participo das 
apreensões de Vossa Excelência no tocante à difícil 
situação das contas do Tesouro Nacional e ao cres
cimento desmesurado do déficit público. Mas aso
lução desses problemas não pode acarretar o dese
quilíbrio da Previdência Social, cujo colapso teria 
-consequênCias imprevisíveis. 

Pela legislação em víg'or, compete ã União cobrir 
as insuficiências_ financeiras decorrentes de conjun
tura económica -adversa. Note-se que a atual insufi
ciência financeira não Se teria verificado caso a 
União estivesse em dia com as suas obr~gações le
gais, o que permitiria a manutenção, na Previdên
cia, -de uma reServa - hOje existente - para fazei 
face aos períodos de instabilidade económica. Na 

- verdade, a União é devedora de vultosa importân
cia, decorrente do fato de que há muitos anos não 
vem realizando com regularidade a obrigação que 
Iegª-_lmente lhe compete, ainda que essa obrigação 
esteja hoje reduzida à responsabilidade de custear aS 
despesas com o pessoal e a administração geral do 
Sistema. Não vejo como se possa sequer pepsar em 

- -resolver um problema conjunturar- decorrente 
prímordialmente da polítiCa econôm"ica vigente -
mediante o aumento das contribuições ou a redução 
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de beneficias, medidaS-que, além de sodalmente in
justas, são evidentemente inviáVeis no plano políti
co. 

A solução do problema escapa à Previdência. 
Consiste em reverter o processo recessivo e comba
ter a inflação. se persistir a situação de recessão e 
inflação, a insuficiência finanCeira Verificada no cor
rente ano será incciiiiparavelmente maior em 1984, 
agravada, ademais, pelos reflexos negativos do DL 
2.065~ cuja execução implicará em maiores gastos na 
área de benefícios, em descompasso com a receita de 
contribuições. 

Nunca ocultei de Vossa Excelência minhas diver
gências com a polítlcãCconômica em curso e com a 
excessiva centralização das decisões a ela referentes. 
Não obstante o desconforto pessoal decorrente des
sas divergêricias, púmaitc!ci até agOra no Ministério 
para não fugir à missão que recebi de Vossa Exce
lência. 

Mas a partir do momento em que a execução des
sa política transborda da área econômica para colo
car em risco o principal instrumento de que dispo
mos na área social, minha permanência no Governo 
se torna impossível. Impossível diante de mim mes
mo, de minhas convicções e do respeito que tenho 
pela Previdência como fato r de tranqüilidade e paz 
social. 

Uma sucessão de outros fatos desencorajantes, 
inclusive na área da deSburocratizB.ção, acabou por 
consolidar em meu espíritO a cOnviCÇão de qu6 che
gou a hora de sair. 

E. ao fazê-lo, reitero perante Vossa Excelência 
minha convicção de que a solução do problema con
juntural da Previdência, c_omo, de restei, -da crise 
económica que afeta o Pais, jamais serã -alcançada-
pela via da recessão. Pelo contrário, só ·um projeto 
político afirmativo·e soOéiailo-- que, estou certo, 
ambos desejamos- será capaz de mobifizar a von
tade nacional e reacender a confiança, a esperança e 
a iniciativa dos hrasileiros, sem exigiriaci-ificios que 
ultrapassem desnecessariamente o limite do social
mente tolerável. 

Deploro sinceramente separar-me do convívio 
estimulante e amigo de Vossa Exceléncia:e·ae tantos 
colegas de Governo, que me têm honracto com a sua 
consideração e amizade. 

Com a segurança de minha profunda admiraçã_o 
e inabalável amizade pessoal, reitero a Vossa Exce
lência os meus cumprimentos--mais respeitosos." 

Sr. Presidente, Srs. SenadOres: 
No texto desta carta há afirmações inteiramente afins 

com o discurso que a Oposição, particularmente o 
PMDB, tem feito no Congresso Nacional ao longo des
tes últimos meses, sobretudo nõ que tange a aspectos 
fundamentais, como a falência do modelo económico 
que aí está, do qual, aliás o ex-MiniStro Hélio Beltião, 
sempre discordou, através de eritrevistas, de conferências 
e de pronunciamentos em recintos fechados e ·abertos, 
mesmo pertencendo à equipe de governo do Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República JOão Baptista de 
Oliveira Figueiredo. -

E, de outra parte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, res
salta ele também a crise que grassa na Previdência Sá
cial, que não é de hoje, mas que se agravou- neste Gover
no ao tempo em que era Ministro da Previdência Social, 
conforme tivemos a oportunidade de denunciar, várias 
vezes, desta tribuna, sobretudo nós da Oposição, eu e o 
Senador Henrique Santillo, com fatos e documentos in
contestáveis, o Sr. Jair Soares, que usou a Previdência 
Social como instrumento de açã-o política para eleger-se 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, contri
buindo de maneira efetiva e substancial para o cresciM 
menta avultado do déficit da Previdência Social no Bra
sil, que, segundo o ex-Ministro Hélio Beltrão, alcança 
hoje mais de 400 bilhões de cruzeiros. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SiÇãóii) 

_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas que acabo de ler, 
não são-palavras da Oposição, do PMDB, do PDT ou do 
PT. São palavras de ·um ex~Ministro que sai, agora, do 
Governo, demitlndq~se de maneira irrevogável por não 
poder mais suportar que os problemas da Previdência 
Social que, como bem dis$e, são conjunturais, não tives
sem a solução adequada1 apesar da sua permanente ro
gatória, não só ao Senhor Presidente da República, co
mo, sobretudo, ao Sr. Ministro do Plaoejamento, Delfim 
Netto, que é, mais -uma vez vitoriosCI neste episódio, ao 
conseguir colocar para fora do Governo Figueiredo mais 
um Ministro e, por que não dizê-lo, com a insuspeição de 
um Líder da Oposição, um Ministro eficiente e austero, e 
que, por isso mesmo, sempre mereceu o nosso respeito, o 
nosso apreço e a nossa admiração. 

- Sr."Preside~te~:S~s-. Senad~reS, se o ex-Ministro Hélio 
Beltr~o. na sua cartaMrenúncia ao Senhor Presidente da 
República enfa"iiza,_de modo peremptório, que-as causas 
da crise da Previdência Social são de ordem conjuntural, 
o que nós lemos -pelos jornais, na resposta do Sr. Minis
tro do Planejamento, foi o contrário, que essas causas 
são de ordem estrutural. Ora, neste particular é fácil 
compreender o argumento do Ministro Hélio Beltrão. S. 
Ex~ alega. e com muita razão, que os recursos_ decorren~ 
tes das contribuiçõe-s- da Previdência Social, dos empre
gados _e dos empregadores, devem ser destinados ao cus
teio dos benefícios da Previdência Social, isto ê, das pen~ 
sões, das aposentadorias, dos auxílios-doença, dos 
auxíliqs funerários etc. Mas o que tem ocorrido é que a 
assistência médica da Previdência Social cresceu dema
siadamente e esses recursos têm sido desviados, para ten
tar solucionar o problema médico-hospitalar. NeSte par~ 
ticular, estou inteiramente de acordo com o ex-Ministro 
Hélio Beltrão, que essas despesas da assistência médicoM 
hospitalar deveriam caber, não ao orçamento da Previ
dência Social decorrente das contribuições, mas à União,_ 

-aos EStadOs e aos municípios, através de convênios, 
como bem prevê, agora, o plano do CONASPS que está 
-s-e tentando pór em execução, com o objetivo justamente, 
e de dividir com as três órbitas- a municipal, a estadual 
e a federal - o ônus pelo custeio, pela manutenção da 
máquina médico-hospitalar em todo o Brasil. 

Quanto ao desempenho do ex-Ministro Hélio Beltrão, 
no Ministério EXtraordinário da_ Desburocratização, 
também S. Ex~ se queixa de qu~ "outros fatos desencora~ 
jantes acabaram por consolidar em seu espírito, a cOn
vicção de que era hora de sair". E nós temos conheci
mento, porque a imprensa sobre isso tem noticiado, de 
que um projeto de largo alcance econômico-social, 
sobretudo numa hora de recessão, c-omo a que estamos, 
foi marginalizado pelo Governo. Refil-o-me à proposta 
do ex-Ministro Hélio Beltrão de amparo à chamada 
micro-empresa, a qUal consistia em isentá-la totalmente, 
do pagamento dos tributos federais, para que ela que é a 
responsável, como todos nós o sabemos, pelo emprego 
âa grande mão-de-obra que ainda existe, no mercado de 
trabalho pudesse se expandir. Pois bem, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, com estas considerações, deixo aqui a 
manifestação do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro sobre o episódio da demissão do Ex- Min!stro 
Hélio Beltrão. A esta altura, -quando já se prepara para 
tomar posse hoje à tarde, no Ministério da Previdênci.a 

-Social o ex-Senador e nosso ex-Presidente Jarbas Passa
rinho devo, faier um apelo caloroso a S. Ex•, veemente 
mesmo -já que H contristado uma entrevista sua sobre 
a possível diminuiçil!J dos beneficias da Previdência So
cial, sobrçtudo nÕ que tange ao tempo de serviço para 
aposen~adqr:i~ ~ p~ra que S. 4' reflit<!, be~ antes de toM_ 
ma-r qualquer- iniciativa nesse-sentid_o, dentro do argu~ 
menta que já utilizei neste pronunciamento, aliás retira
do da carta renúnci~ do ex-Ministro Hélio Beltrão, de 

- que os recurso~· das ~ontribuiçõeS dos empregados e dos 
empregãdores que constituem o orçamento da Previdên
cia Social, destinamMse exclusivamente a cobrir as.despe
sas com o plano de beneficias: 
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E estes benefícios, Sr. Presidente, Srs. Senadore..c;:, não 
podem sofrer restrições, sobretudo num momento como 
este, quando o Governo já comprimiu ao máximo os sa
lários da classe média, diminuindo o poder de compra do 
povo brasileiro. Sobretudo a pensão e a aposentadoria. 

Sr-' Presidente, Srs. Senadores, espero e confio, portan
to, que o ex-Senador e ex-Presidente do Congresso, Jar~ 
bas Passarinho, hoje Mi_nistro da Previdência Social, 
pense bem antes de agir, e ao fazê-lo tenha presente a sua 
alta responsabilidade, para que qualquer ato de S. Ex• 
não agrave ainda maís.a tensão social que já to-ma conta 
de todo o Brasil neste instante. 

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

O Sr. Aloysio Chaves-- Peço a palavra, Sr. PresidenM 
te. 

O SR._ PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, como Líder. 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O nobre Senador Humberto Lucena pediu, numa ini
ciativa inusitada, a transcrição nos Anais desta Casa, da 
carta que 6- Dr~ Hélio Beltrão dirigiu ao Senhor Presi
dente da _República, na qcasiào em que se exonerou do 
MinistériO da Previdência e AssistênCia Social. ó nobre 
Lider do PMDB rotulou-a de carta histórica. E como a 
História se precisa fazer de maneira completa, e não ape
nas com base CD]._ uma versão, eu também leio, Sr. Presi
dente, para transcrição nos Anais da Casa, a respOsta em 
que, em nome do Governo, foram apresentadas as raM 
zões, pela SEPLAN, sobre os motivos invocados pelo 
Dr: H~fio Beitrào, quando deixoU o Ministério da Previ
dência. 

Desejo d(zer de início, Sr. Presidente, que, como o 
nobre Líder Hurribeito Lucena, louvo e exalto a perso
n-alidade do Dr. Hélio Beltrão, que S. Ex• -classificou 
como ~ficiente _e austero.Ministro da Previdência e Assis
tênóa Social, coin o que estamos Inteiramente de acor
do. E S. Ex• acrescentou que o ex-ministro sempre mere
ceu o apreço, o respeíto e a admiração da Oposição. Nes
te conceito, nóS do PDS também o temos e sempre regis
tramos_a personalidade invulgar do Dr. Hélio Beltrão, 
como técnico e como especiaUsta na área da Previdência 
SociaL 

Por isso mesmo, Sr. Presidente; podemos logo avaliar 
a dimensão e a complexidade dos problemas da Previ
dência Social, quando um Ministro da estatura do Dr. 
Hélio Beltrão, investido neste cargo com plenos poderes 
que lhes foram atribuídos pelo Senhor Presidente daRe
pública, confessa, afinal, que os problemas enfrentados 
não puderam ser superados, e se estabelece uma discus
são, mais doutrinária do que pragmática, para se saber 
se as causas dessa crise são de natureza estrutura( ou de 
natureza co~juntural. 

Sobre este assunto eu voltarei, após ler a nota que foi 
emitida pela S'tPLAN. Diz a nota: 

"Não é_correto afirmar-se que o problema atual 
enfrentado pela Previdência seja decorrente, exclusi
vamente._ d_euma_situação conjuntural. Tal diagnós
tico, infelizmente, não corresponde aos fatos. Em 
estudo realizado pela SEPLAN,já em 1981 caracte
rizado a natureza estrutural dos problemas financei
ros da Previdência. Tais problemas, sobretudo após 
a substancial" elevação da Receita propiciada pelo 
aumento do teto de contribuições, em 1981, e pela 
elevação de aliquotas de contribuição, em janeiro de 
1982, poderiam ter sido adequadamente sanados, 
nos últimos 18 meses, caso o MPAS atentasse para 
os problemas estruturais então identificados. 

No cerne da questão está a persistência do cresci
mento das despesas com benefícioS ~uma taxa real 
de 10% ao ano, enquanto a receita cresce a uma taxa 
real máxima de 3% ao ano. 
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Os fatos conjuntu-rais apontados pelo MPAS, 
apenas agudizam os problemas de ordem estrutural, 
presentes no sistema há alguns anos. 

No que diz respeito à política salarial, deve-sere
gistrar que as modificações introduzidas, em 1983, 
sempre foram precedidas de avaliações sobre suas 
repercussões na Previdência Social, cuja adminis
tração foi consultada, inclusive antes da elaboração 
dos decretos-leis 2.064 e 2.065. Os decretos-leis 
2.012, 2.024 e 2.045 implicavam, a médio prazo, em 
melhoria da situação frnàiiceira. Decretos-leis fo.: 
ram editados, e também em decorrência da legis
lação que regula os beneficias previdenciários, seus 
efeitos não se fizeram sentir íntegralmente, e resulta
ram numa perda financeira âe aproxim-adamente 
CrS 100 bilhões para a Previdência. Registre-se que 
esta perda corresponde a cerca de 24% do "dêficit" 
previdenciário anunciado, e que sua cobertura está 
sendo providenciada pela União. 

Observa-se que em um sistema, cuja receít<i -está 
baseada em contribuições sobre salárioS; fatores 
como emprego, rotatividade e produtividade estão a 
ele intimamente relacionados. Assim, oscilações 
nestes fatores não só deveriam estar previstas, cómo 
o sistema deveria estar preparado para fazer face a 
estas situaçõeS: 

Sobre a afirmação de que a União é devedora de 
vultosa importâiidã <i.OSísterila previdenciádo, ê im
portante recordar que a díVIda histórica da União 
foilrii.ei'rãmeil.te saldada em 1982, atravéS da emis
são de uma série especial de ORTNs, em valor equi
valente a Cr$ 180 bilhões, e outras medidas de 
apoio. 

A responsabilidade da União, tal como defiriída
na legislação vigente, consiste no Custeio das ativi
dades de pessoal e de administração geral do lA
PAS, INPS e INAMPS, além de eventuais insufi
ciências --financeiras do sistem-a. 
. Normalmente, a contribuição da União para fa-:-

zer face a sua responsabilidade, da-se pela transfe
rência de recursos, via orçarilento, ao Fundo de Li
quidez da Previdência Social (FLPS). Caso estas re
ceitas não sejam suficien-tes, a União deve comple
mentar a diferença- com outros recursos. 

A propósito, a aprtir de 1981, o aparecimento de 
"déficits" no sistema previdenciário e a insufiCieilcia 
dos recuros provenientes da arrecadação da quota 
de previdência, ensejaram a adoção de algumas me-
didas, no sentido de reforçar as rf;Ceitas próprias do 
SINPAS e de recompor a contribUição da União ao 
sistema. 

Com este último objetivo, as medidas adotadas 
foram as seguintes: 1) ampliação da base de inCidên
cia das contribuições compulsórias dos empregado
res ao S_eSI, SENAl e SENAC, destinando _o_ exce
dente desta arrecadação ao SINPAS, c_omo contri
buição da União (D.L_,n'i' 1.867/81., II) crédito 
orçamentãrio suplementar, no valor de Cri 50 bi
lhões, no final de 1981. III) emissão de uma série es
pecial de ORTNs, em abril de 1982, até o valor de 
CrS 180 bilhões, visando a redução do _saldo deve
dor da Previdência, junto à rede bancária. 

Já em 1983, voltou a haver um descompasso en
tre os recursod da União, alocados à Previdência, e 
as despesas de custeio de suas autaiquias. Estas des
pesas têm apresentãdi:i uma evolução acima dos pa
râmetros adequados. A título de informação, 
destaque-se que a despesa de pessoal das autarquias 
da Previdência tem tido, nos últimos anos, uma evo
lução bem acima, tanto das taxas de reajus_tes de 
vencimentos dos funcionários públicos, quanto da 
evolução das despesas de pessoal da Un_ião. 

Por outro lado, não é próprio imputar a insufi
ciência dos repasses da União, a inexistência de re
serva de contingência no sistema previdencíário, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

para fil-zer face aos períodos de instabilidade econô~ 
mica. 

Na realidade, as elevadas taxas de crescimento da 
receita, em anos anteriores, não levaram a consti
tuição de fundo de reservas. _Ao contrário, os recur
sos foram totalmente comprometidos com o aumen
to de despesa, na medida em que se ampliava a arre-
cadação. Ora, se estes recursos em volume muito su
perior a qualquer expectativa de repasse da União, 
não foram destinados à formação de reservas de 
contingência, nada garante que isso viesse a ocorrer, 
mediante novas transferências da União. 

Aqui termina a nota da SEPLAN. 
Sr, _Presidente, nós não vamos descer a certos detalhes 

a respeito da organização e da estruturação da Previdên
cia Social. Todos sabemos, porque é um conceito ele
mentar, que os cálculos atuariais para a Previdência So
cial, baseados em infOrmações estatísticas._ le_vam em 
conta; fundarrientalmente, três dados: o valor da contri
buição, o número de contribuintes e a previsãO da du
ração médía da vida. Desta maneira, podemos fazer uma 
projeçào e tabelar esses encargos com relação ao futuro 
mediato e remoto, 

Na realidade, vários fatores alteraram os cálculos 
atuariais que foram, então, estabelecidos. Entre esses 
três elementos é preciSo registrar que, neste período no 
Pais, a duração média da vida aumentou _considerava!~ 

- -mente e pessoa-s que, presumivelmente, não teriam sido 
aposentadas, já o foram há mais de 10 ou 15 an-os. 

A eúensãó desses beneficias às pessoas idosas, a apo
sentadoria por implementação de idade e a extensão da 
aposentadoria à população rural, sem nenhuma contri
buíção pãr:l -o csistema da Previdência Social, são outros 
dadOS- íffiportantes no enfoque dessa matéria. 

Abriu:.se o leque de beneficias, mas não se ampliou na 
mesma medida, o da receita. E, na fase áurea da Previ~ 
dência, quando esta receita foi muito superior aos seus 
encargos, o excesso constatado não foi levado a um fun
do dé- contingéricia -que pudesse, eventualmente, atender 
a certos compromissos que surgissem, como surgiram, 
para a Previdência Social. 

foram consumidos, e não de agora, Sr. Presidente, 
não de 1964 para cá, mas ao longo dos últimos anos com 
imprevidência. O resultado está nesta situação realmente 
difícil que atravessa a Previdência Social no Brasil: crise 
qu-e já foi diagnosticada e, ·para examinar esse problema 
está em funcionamento no CongresSO Nacional uma Co
missão Parlamentar de Inquérito. 

Eu desejava ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, re
gistrar um fato que não é despiciendo. A Previdência So
cial em outros países está em crise, também por liberali
dad~ por ampliação de encargos, especificamente no 
campo da chamada aposentadoria precoce;_ esta aposen
tadoria que em virtude de alteração Constitucional, de 
emenda constitucional, por exemplo, foi fixada em 25 
anos para os membros do magiStério e, também, por 
período menor do que o estabelecido para os trabalha
dores em geral, para determinadas c.ilegorlaS especíaís 
de empregados. E esta aposentadoria precoce traz um 
grande ónus, um grande peso, um grande encargo para o 
sistema da Previdência Social. 

Na França, Sr. Presidente, u mesmo problema ocorre. 
ReCoraO-me que a Previdência Social Francesa, se não 
estou equivocado, porque estou citando este dado de me
mória, ano passado enfrentou um déficit superior a 14 
bHhões de francos franceses. 

O Sr.ltumberto Lucena- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço, com muito pra~ 
zer, V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena- Desculpe-me ~ar interrom
per V. Ex• 

O SR. ALOYSIO CHA V:ES- Não, absolutamente, é 
um prazer ouví-to. 
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O Sr. Humberto Lucena --V. Ex' fala em aposentado
ria precoce. Eu indagaria de V, Ex• se considera precoce 
a aposentadoria facultativa de quem contribuiu para a 
Previdência durante 15 anos de serviços, índependente--
mente de idade. 

O SR. ALOYSIO CliA VES - Absolutamente_. 

O Sr. Humberto Lucena- Mas é o que se quer extin
guir. 

O_SR. ALOYSIO CHAVES- Não, não se quer ex
tinguir. V. Ex• está tirando uma conclusão ... 

O Sr. Humberto Lucena - Está na imprensa, nobre 
Senador. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu vou chegar a este 
ponto da notícia estampada em alguns jornais. Se tudo o 
que se divulga V. Ex~ admite-os como fatos comprova
dos ... 

o- Sr. Humberto Lucena- Faço votos que isto não 
aconteça. 

O SR. ALOYSIO CliAVES - ... e incontrov-ersos, 
nós vamos chegar, justamente, a uma constatação intei
ramente contrária a ·esta previsão de V. Ex~. 

O Sr. Humberto Lucena - Mas estâ na imprensa 
como sendo inclusive o ponto de vista do Ministro do 
PtanejarrientO, que sempre ganha todas essas questões. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu vou chegar a este 
ponto que fez parte do discurso de V. Ex~ e a respeito de 
declarações que foram atribuídas ao nosso eminente ex
colega Senador Jarbas Passarinho. 

Sr. Presidente, a crise da Previdência no Brasil, a crise 
da Previdência na França, a crise da Previdência em ou
tros países resulta exatamente desta liberalidade. Nós 
ampliamos os encargos, fazemos concessões, abrimos o 
leque dos beneficios, mas não nos preocupamos com·a 
receita e com o custeio da Previdência. Por isso mesmo, 
na Constituição em vigor, há um dispositivo que diz que 
nenhuma alteração ou modificação pode ser feita, _sem 
que se aponte a fonte por onde correrão justa_~ente as 
despesas, a fonte de recursos necessários ao atendimento 
do novo encargo que se pretend~ atribuir, para evitar 
que situações, como foram anteriormente constatadas, 
se_ repitam, impedindo qualquer planejamento, impedin
do qualquer conlrole administrativo sobre a Previência 
SOcial. 

Por último, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o eminen
te Senãdoi -Humberto -Lucena se refere a notícias divu1-
gaàas e_rri alguns jornais atribuídas ao nosso eminente ex
colega Senador Jarbas Passarinho, de que iria alterar as 
condições, as normas que regem a aposenta,doria. Em 
Prítneiro lugar, a mim o ex-Senador Jarbas -PasSúinho 
d~.X:!arou que não tem nenhuma conclusão estabelecida 
-nem pOderia tê-la- e que está examinando Os as-sUn
tos da _pasta que lhe foi entregue. Declarou, também, 
atra~·éS da.-ímprensa, que publicou este fato, que está se 
atUalizandO, pai-que há mais-de 16 anos S. Ex' se afastou 
do Ministério do Trabalho, e espera, dentro de um prazo 
razoável, entregar, ao Senhor Presidente da República 
um diagnóstico coinpleto a respeito da situação da Previ
dência Social rio Brasil. 

É óbvio que-quem fala dessa maneira não pode estar 
declarando que vai alterar a aposentadoria, não pode es
tar afirmando que vai aumentar a alíquota de _contri
buição de empregados e empregadores, mesmo porque 
está numa fase preliminar de levantamento de dados, de 
informações, de estudo dos problemas crônicos desta 
Pasta, para poder traçar um plano e uma orientação à 
frente da Previdência e Assistência Social. 

Estamos certos, nesta Casa, conhecendo o talento, a 
competência, a capacidade do nosso ex-colega Senado~ 
Jarbas Passarinho - embora sendo um grande, ut 
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imenso desafio o Ministério da Previdência e Assistência 
Social - estamos certos de que S. ExJ terá êxito~ êxito 
que todos nós almejamos, no momento em que deve as
sumir este alto cargo, hoje, às 16 horas. 

Quero, Sr. Presidente, que neste pronunciamento fi
que registrado também o apreço, a satisfação, o regozijo 
do meu Partido pela investidura do Senador Jarbas Pas
sarinho neste cargo. 

Pelo seu passado, pela sua tradição, como homem 
público, como Governador do Estado- do Pará, como 
Ministro do Trabalho e da Previdência Social, como Mi
nistro da Educação e Cultura, como parlainentar bri
lhante que deixou uma trajet6ria inapagãvel nesta Casa, 
como Líder, como Presidente do Senã.do Federal, S. Ex• 
'tem todos os atributos para desempenhar com compe
tência, Com êxito, a árdua e difícil missãO que lhe foi en
tregue pelo Senhor Presidente da República, 

Homens da extirpe do Ministro Hélio Beltrão enfren
taram a dura realidade dessa porta, e o último, pelas ra
zões que são mencionadas em sua caita preferiu se afas
tar deste cargo. Essas dificuldades, talvez acrescidas, o 
Ministro Jarbas Pã.ssarinhO vai enfrentar, mas, sem dúvi
da alguma: é o que espera o Senado da República, é o 
que espera o País, S. Ex~ há de superá-las para encami
nhar em rumos certos, definitivos, a Previdência Sodaf 
no Bra·sil. 

Com esse registro, quero·so_bretudo assinalar a investi
dura hoje do Senador Jarbas Passarinho no Ministério · 
da Previdência e Assistência Social, e com ela o regozijo, 
a satisfação e o apbuso do meu partido, o PDS, pelo ato 
do Sr. Presidente da República. (Muito bem!) 

O SR. P.RRSIDENTE (Almir Pinto)- Concedo -a pa
lavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS -PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisãO do oradOr.)- Sr. Presi
dente, Srs~ Senadores: 

Por força da aprovação do Decreto-lei n9 2.065, verifi
cada na semana passada, e que prevê a remessa a esta 
Casa de mensagem propondo ou cogitando dil elevaÇãO- -
de alíquotas; para efeito de cobrança do Imposto de Cir
culação de Mercadorias, ocupo esta tribuna neste mo
mento para, a exemplo do que vem fazendo largamente a 
imprensa, sobretudo os grandes jornais do País, tecer al
gumas corl.siderações sobre este assunto. 

Na verdade, a modificação, a alteração que, tudo indi
ca, chegará em breve a esta Casa I! da maior importâricia 
para o País como um todo e, de um modo particular, 
para os Estados e os municípiOS, já que, em virtude dos 
critérios até agora adotados para a distribuição das re
ceitas públicas, todos os Estados e todos os municípios 
queixam-se, com razão, da apertura, da escassez dos re
cursos com que lutam. 

Este. assunto é para mim particularmente importante, 
pois qUe, há mais de dez anos nesta Casa, veãho pregafl
do a necessidade de urna reformulação na sistemática tri
butài'iã-eXiStente.=se-nôS-õ0iiefV3.r"m-õS;-a-0-10il-iiCi-ãO-iC:Iri:.: 
po, os fatos mais importantes pertinentes à matêrii:l, que 
vêm ocorrendo, chegaremos à conclusão de que os inte
resses em jogo quase sempre determinam e condicionam 
a vida dos homens. t que muitos- dos que por aqui passa
ram, e que ao tempo em que aqui estiveram esqueceram 
inteiram-ente esse problema maior da Federação, hoje, 
investidos das responsabHidades do põdú, qUeiXam-se 
amargamente do sistema tributário nacional vigente~ 

Nesta oportunidade, desejo tratar apeilas de um aS
pecto importante, e não do todo, e não do conjunto do 
sistema tributário nacional. Tratarei, como referi riO-iní
cio- deste pronunciamento, do problema suscitado pela 
aprovação do Decreto-lei n9 2.065, e que importará, den~ 
tro dos 20 dias que já começaram a Ouir, na 'remesSa a 
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0-r~speitâvel jo~~al do Brasil do dia 12 do corrente 
mês- informa: 

"O Presidentt;:. da República encamínhará, na 
próxima semana, ao- Senado Federal, o projeto de 
resolução propondo o aumento da alíquota do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) de 
16% para 18%." 

Esta informação foi prestada àquele órgão, segundo a 
notícia esclarece, pelo Secretário-Geral do MiniStério da 
Fazenda Maílson Ferreira da Nóbrega. 

_ "-Ressalta- o Secretário-Geral-" que a de· 
cisão beneficiará os Estados menos desenvolvidos, 
que terão um aumento de dois pontos percentuais 
em suas arrecadações. Isso equivalerá, no global, a 
uma receita de Cr$ 600 bilhões." 

Informou ainda o Secretário-Geral, Sr. Maílson 
Nóbrega, ao Jornal do Brasil: 

"A receita interestadual não muda. Continua sen
do de 9%, quando a mercadoria parte de Estado de
s_envolvido para Estado subdesenvolvido e aumenta 
para 11%, quando o caminho for inverso isto ê, do 
Estado subdesenvolvido para o Estado desenvolvi~ 
rlo"+ A. vantagem é que o Estado que podia cobrar 
apenas 7% pelos produtos "importados", a título de 
ICM (para completar a alíquota máxima-de 16%), 
passaria a receber 9% (para atingir o novo teta, pro
posto em I 8% ). 

Ocorre, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a mesma 
notícia repetida no Correio Braziliense do dia 13, de on
tem por conseguinte, esclarece ainda, corO auxilio da 
mesma fonte, que se trata de uma minirreforma, e qui'=; "a 

___ sua aprova_çªo seguramente iria complicar as finanças <;to 
Governo _Fed~ralno próximo ano". 

As dasses empresariais, à frente as do Estado de São 
Paulo, iniciaram uma campanha contra a elevação da 
ali quota do !CM, Essa campanha, de que dá notíciã por
me9orí~ada a _Folha ~C S. Paulo_ de ã.nteontem, estâ tra· 
duz-ida:llt.im editorial da mesma Folha de S. Paulo de on
teffi, -edhorial do qual eXtraio e leio alg~ns tQplco~: 

-.. 6 processamento dessa iniciativa - isto é, da 
mensagenl qUe será enviada pelo PodÚ Executivo 
ao Poder Legislativo - do ponto de vista legal, se 
faz em três etapas: no prazo de 20 dias, a partir da 
aprovação do decreto, o Presidente da República 
tem de enviar mensagem ao Senado propondo a al
teração no teto do ICM, de 16% para 18%. Os Sena
dores poderão rejeitá-la ou aprová-la. Neste último 
caso, e após sancionada pelo chefe do governo fede
rai, cada governo estadual submeterá à Assembleia 

___ ~gislativa proposição relativa à nova alíquota." 

Em face dessa possibilidade, imediatamente reuDiram
se em São Paulo e firmaram documentos dirigidos à re

-presentação paulista com assento no Congresso Nacio
nal, e também enderaçados ao eminente Gove-rnador 
Fr:iilCo- Mont.oro, os presidentes de entidades representa
tivas da indústria, comércio e agricultura. 

Que dizem os ?epiesCntantes da indóstria, dá comércio 
e da agricultura? 

Di~em, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aquilo que to
dos sabem. E que o ICM tem um carâter regressivo, por 
ser um imposto indireto. E, mais, dando maior ênfase à 
regressividade do imposto, afirmam: 

"Trata-se, pois- afirmam, no documento-, de 
medida altamente anti-social, que atinge de forma 
drástica os segmentos mais carentes da população, 
agravando um quadro de dificuldades que jâ se afi
gura preocupante." 

esta ·easa de mensagem presidencial propondo a ele- ]'Ião vou ler, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as decla-
vação de 2 pontos percentuais da alíquota do Imposto rações_,_gue a_gui_esj.ão transcritas, do~ representantes da 
sobfCl. Circulação de MeroadOTias. ~-~- indúsÚ·ia, do comércio e da agricultura de São Paulo. 
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_O Sr .. Passos Põrto - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVlDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte, 
nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto- Senador Helvídio Nunes, creio 
que a solução apresentada pelo Governo, através do 
Decrefo-lei n~ 2.065, não sej_a a melhor forma de socorrer 
os erários-estaduais e munlcipais, diante da notória crise 
financeira que a todos assoberba. Devo declarar ainda a 
V. Ex' que me surpree'ndi com a declaração, ontem, do 
Secretário do Planejamento de São Paulo, apoiando o 
aumento dessas alíquotas, sendo S. Ex' participante de 
uma equipe de Governo que veio justamente para revisar 
a excessiva centralização tributária no BrasiL Somos au
tores de um substituitivo a cinco emendas constitucio~ 
nais propondo cinco soluções que, se não são de reforma 
tributária, são, no entanto, de transferência financeira 
aos Estados e municípios, evidentemente com maiores 
recursos, visto que o Dr. Maílson prevê em cerca 600 bi
lhões a estimativa de arrecadação para este ano, comes
ses dois pontos percentuais, que equivalem a 12% sobre o 
montante global do ICM, o que considero contraditório, 
porque, enquanto o Governo se propõe a combater a in
Oaçào, ele mesmo, através deste processo, agencia um 
aumento teórico de inflação em torno de IÓ%, porque ele 
aumenta 12% na alíquota, e sendo o ICM um imposto 
agregado, e evidentemente regressivo, ele irá, no final, 
p-enalízar mais ainda o consumidor. A melhor solução, a 
meu ver, seria o Senado, a quem vai ser encaminhado a 
proposta de facultar aos Estados o aumento dessas alí· 
quotas, rejeitar essa proposta e optar pelo nosso substi
tutivo, que representa a média das aspirações dos mu
nicípios, dos Estados e dos estudiosos de tributarismo no 
nosso País. Era a intervenção que eu gostaria de fazer ao 
discurso de V. Ex•, dizendo que eu opino que o Senado 
Federal deve rejeitar essa proposta. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Muito obrigado à par
ticipação de V. Ex~. eminente Senador Passos Põrto. Sei 
que no dia 23 do corrente mês, o Congresso se pronun
ciará sobre uma proposta substitutiva, oferecida por V. 
Ex~, às várias propostas de alterações da Constituição 
que tramitavam nesta Casa, tendo por finalidade a modi
ficação da sistemática de distribuição dos recursos fis
cais. 

Mas, eminente Senador, as coisas não são tão simples 
como parecem à primeira vista. Evidentemente que não 
há termos de comparação entre a simples elevação deZ 
pontos percentuais, na alíquota do r CM e a proposta de 
modificação constitucional patrocinada por V. Ex• Não 
há termos de comparação. importa repetir. Mas, que se
gurança V, Ex• oferece à Nação, sobretudo_aos Estados e 
municípios, de que a sua proposta será aprovada no dia 
23? Nenhuma, nenhuma segurança, normalmente, V. 
Ex• pode oferecer. E todos nós sabemos que precisamen~ 
te de hoje a 20 dias o Congresso entrará em recesso. E es
taS~ ro~i~êrtcia_s_p_r_e~is~_ ~e-~ aJirC?V_~9~_§_ ª!é_oA!a_ ~~E_ no_ 
caSo-da elev3.ção da alíquota, é imperioso que ela seja 
aprovada ainda pelos governos estaduais, sob pena de os 
2% não poderem ser cobrados a partir do dia ]9 de janei
rode 1984. Muito obrigado pela contribuição de V. Ex•, 
eminente Senador. 

De qualquer maneira, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
falava do posicionamento assumido pelos representantes 
da indústria, do comércio e da agricultura de São Paulo, 
e afirmei que não iria transcrever os resumos publicados 

-pelos jorn~is dessas posições porque elas são, segundo 
entendo, do conhecimento geral, ou, pelo menos, dos 
segmentos mais interessados do Pais. 

Mas, é_preciso chamar a atenção para a declaração do 
Dr. José Serra, Secretário do Planejamento do Estado de 
São Paulo. 

Informa a Folha de S. Paulo de anteontem: 

A elevação da alíquota do ICM (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias) de 16 para 18%, como 
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solução para o problema de arrecadação do Estado, 
foi ontem cr:itica-dã ·e, ao-mesmo-tempo, defendida 
pelo secretário do Planejamento, José Serra. A crítí
ca foi quanto à escolha do ICM -:_"que não é Um 
bom imposto" - e a defesa pelo fato de ser neces
sário o Estado arrecadar mais para manter os ser
viços públicos e o pagamento- de seus funcionários 
(de janeiro a outubro, em temos reais, São Paulo ar
recadou menos 10% do imposto, e no conjunto do 
ano a queda deve ficar por volta de 15%,- estimou 
Serra). 

O secretáriO fãlou sobre a questão do ICM de
pois de uma reunião do Conselho Estadual de Polí
tica Industrial, Comercial e Agroindustrial (COIN
CO). realilad_a o_ru;~m pela manhã na Secretaria da 
Indústria e Comércio e da qual participaram o titu
lar desta Pasta, Einar Kok, o Ministro da Indústria 
e do Comércio, João Camilo f~na, e os integrantes 
do Conselho. 

Ao lado dessa informação a Folha de S. Paulo também 
noticia que; 

Já eleito, Montara parecia estar convencido de 
que não precisaria aumentar impostos para gover
nar; "Creio que não será necessáriQ a_umJ:;nta,r_ im
postos. Não precisamos de mais recUrsos. Basta 
aplicar melhor o din_heiro e acabar com as comis
sões pagas a f1,1ncionários. 

Há, pelo menos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um 
confltio gritã.nte entre a declaração atribuída ao Gover
nador, que vem publicada entre aspas, e a afirmação fei
ta pelo Secretário José Serra, do Planejamento do Esta
do de São Pauto. 

O certo é que, embora regressivo e embora anti-social, 
esse aumento que à primeira vista fere os interesses dos 
empresárioS e dos comerciantes, não pode ser visto pela 
mesma ótica pelos Estados do Centro-Sul e pelos Esta
dos do Norte e do Nordeste, sem falar, também, nos Es
tados do Centro-Oeste. 

Deixando de par te que essas elevações de impostos são 
sempre pagas pelo consumidor, deixando de parte a afir
mação nonnal de que a indústria e o comércio SJ::tri}rre re
passam os impostos para os consumidores, não há cOmo 
desprezar a afirmação segundo_ a qual esses 2% de au
mento na alíquota do [CM são essenciais para o ãteridi
mento dos Estados de _economia, mais débil, principal
mente para a grande maioria, para a quase totalida._de 
dos municípios do País. 

O Sr. Marco Maciel - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Com· muito prazer. 

O Sr. Marco Maciel -Nobre Senador Helvfdio Nu
nes, concordo integralmente com as afirmações que V._ 
Ex• faz, -nesta tarde, com relação à necessidade de uma 
poHtica fiScal mais justa -para o -nosso País. V. Ex• que 
aliás como_ grande conhecedor, grande especialista dos 
problemas tributários brasileiros faz chamar a atenção 
para a importância de robustecer as finanças dos Esta
dos e dos municípios, mormente aqueles de menor nível 
de desenvolvimentO relativo, cotiseqüentemente carentes 
para o cumprimento de suas tarefas, de suas funções, de 
maior receita tríbutãrT::i. Por isso quero, subscrevendo o 
seu ponto de vista, congratular-me com a iniciativa que 
V. Ex' toma de ferir esse tema, na tarde de hoje, e de de
fender a necessidade de fortalecer, de modo especial, a 
economia dos Estados do Norte e Nordeste e assim seus 
municípios. Em assim fazendo V. Ex• estará defendendo 
uma tese que certamente vai permitir fazer com que, nes
te País, se pratique efetivamente um regime federafivo; 
porque, em verdade, tal é a concentração das receitas fis
cais nas mãos da Uniã_o, que aos Estados, sobretudo, os 
Estados mais pobres, pouco resta, a não ser quase sobr~ 
viver com parcos recursos. Por isso, quero dizer a V. Ex•, 
em aditamento às suas palavras, que consideraria tam-

bém importante que, ao lado disso, se considerasSe tam
bém a forma de melhor repassar recursos, sobretudo 
pai-ã õ!i Estados mais carentes, porque não podemos 
pensaf-aj:lenas num federalismo que seja um mero esta
dualismO, maS temOS que pensaftàmbém num federalis
mo_ que seja também um novo regionalismo, ou seja, que 
resolva os problemas das regiões mais pobres como é o 
caso, sabidamente, do Norte e do Nordeste do País. 

O Sr. J-os~ Fragelli - Permite V, ___ Ex.' um aparte? 

- O SR. HELVIDIO NUNES_ - Eminente Senador 
Marco Maciel, o aparte de V. Ex' foi duplamente honro
so, em primeiro lugar, pela qualificação de V, Ex• ho
mem público a quem o País todo admita_~ aplaude e, 
honroso, em se_gundo lugar, porque V. Ex• também en
tende, como eU., que há necessidade de dar um trata_men
to especial à nossa região, ao Nordeste, até mesmo para 
que se cumpra o princípio constitucional que afirma a 
existência da FederaÇão brasil_eira. Muito obrigado_ a V. 
Ex•. E agora, com muita honra, conc~do o aparte solici
tado pelo nobre Senador José Fragelli. 

O Sr. J_osé Fragelli - A honra é minha em dar um 
aparte a V. Ex', profundo conhecedor da matéria s-obre 
todos os. aspectos; _constitucionais, legais, financeiros e 
económicos. Lamento discordar, tanto de V. Ex• quanto 
do emínente ex-Governador e nosso ilustre. Líder .Sena
d"~r M~-~~~ Maciel, ~m relação a ess~ a~mentO de 2% na 
alíquot'ã do JCM,' Em prim-eiro lugar eu dirla,·v. Ex•s es
tão falando na Federação, nada a meu ver vem negar de 
manei_ra mais clara e mais obj~t!_!a a _Federa_ção do que 
esse a_umento de 2%. A Federação seria, nesta reforma 
ou em qualquer reforma parcial ou total do sistema tri
butário, uma redivisão das rendas nacionais. Nunca tive 
ilusão de que a reforma tributária não sairia, como nãO 
vai sair- a nãO- sf:r que seja provada a Emenda Passos 
Pôrto- que é uma mini reforma. Mas o aumento puro e 
simples da alíquota de ICM para 2%, vem cipeiias sobre
carregar, criar maior ônus - sobreU:Wo à grande parte 
da população que vai pagar esse aurii_entoc--: sendo como 
ele é um íffipãsto indireto, Fica agravada a sftuação fede
rativa, porque é um ónus que se impõe ao povo para sa
tisTazei' necessidades de receit~ dos Estados e dos muM 
nicípios. Não se redistribuí coisa alguma. Atribui-se um 
ónus maior ao -povo nas suas obrigações tributárias, mas 
não há nenhuma redistribuição de renda. 

Como eu disse agora mesmo, não tinha ilusão alguma, 
porque a reforma tributária, no sentido de vir a satisfa
zer um regime federativo, no campo da divisão das ren
das nacionais, essa reforma tributária teria que se fazer 
de duas_ maneiras; ou tirar ur::ná parte das receitas, 
transferindo-as aos Estados e Municípios ou sobrecarre
gar ainda mais o povo com novos tributos. ~isso que se 
está fazendo. Francamente, V. Ex• vaí-rrie pe'rdoar, V. 
Ex.• sabe que sempre sigo muíto os pronunciamentOs de 
v. Ex•, os seus pareceres ... 

O SR. HELV(DIO NUNES - Muito obrigado. _ 

O Sr. José Fragelli - ... porque, sem favor algum, 
considero V. Ex• um dos Senadores mais esclarecidos e 
mais competentes no estudo dessas matérias. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Bondade de V. Ex•. 

O Sr. José Fragelli - Mas, neste ponto, não posso 
concordar com V. Ex•, nem com o nobre Senador Marco 
Maciel. Veja V. Ex• como esse imposto vai ser injusto; 
Y._m imposto de 18% sobre um produto é uma barbarida. 
de. Quando se tratar de consumo de um produto no pró
prio Estado, de um gado que é vendido e apenas revendiM 

-do, digamos, ao açougue, vai-se pagar 18% sobre isso. 
Nunca houve um imposto tãO vexatório, na República 
brasileira, tão pesado. Mas não serão apenas os 18%, se 
se computar os 30 ou 40% de lucro obrigatório do co
merciante, do dono por exemplo da máqufna de arroz, 
mesmo ele vendendo diretamente ao consumidor. São 
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18% de imposto e, se ele não sonegar o seu lucro, serão 
mais 30 ou 40% sobre o valor do produto. Então, esse 
imposto-poderá ir a 20,21%. Eu acho isso tremendamen
te vexatório, sobretudo numa época de crise, numa épo
ca de desemprego, principalmente na zona rural, na re
gião rural que V. Ex• conhece e eu também. O nosso ho
mem do interior é de parcos recursos. As rendas do pe
queno proprietário sempre são rendas pequenas. Então, 
eu anunciei, a não ser que eu seja convencido de uma ou
tra maneira, não pretendo votar esse aumento para 18%, 
nem que isso venha a beneficiar a receita do meu Estado 
pOrque eu acho que, em primeiro lugar, nós devemos ver 
o interesse direto das nossas populações que serão afeta
das por um aumento de imposto quando o contribuinte 
já estâ tremendamente sacrificado. Quando ItóS tínhci
rriOS O IVC- V. Ex• sabe que era assim- quantas Vezes 
eu combati, na Oposição, depois no Governo não foi 
tanto assim, quantas vezes combati aquele imposto que 
ia de 3% para 3,5%, para 3,8% 4,1%; V. Ex• se lembra dis
so, como rodos nós, ia ãté 5%. Surgiu, então, aquela ex
pressão que fez carreira, era o imposto em cascata, que 
sobrecarregava demais o contribuinte. Mas, quantas ve
zes, esse imposto em cascata paraVa na segunda ope
ração, às vezes, até na primeira. Então, era um imposto 
de 4%, 4,5% ou 5%, Agora, não, o ICM ê de, uma vez, 
18% e daí ele não pára. Pode não ser uma cascata, mas é 
uma pequena queda d'água de mais 30%, mas sempre 
sobrecarregando, uma cascatinha sempre existe. Então, 
hoilrã"do por V. Ex• ter-me permitido o aparte, quis dar a 
minha opinião, com certeza antecipando o voto que vou 
dar neste plenário. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Eminente Senador Jo
sé Fragelli, ê sempre com inusitada alegria que recebo os 
apartes de V. Exb9. Para que V. Ex• faça uma-idéia da 
importância que atribuo aos seus aparte. .. 

O Sr. José Fragelli- Muito _obrigado. 

O SR. HELVIDIO NUNES- ... ao que V, Ex• acaba 
de dar, ao dizer que não concorda com as-minhã.s pala
vras, respÕndO- afirmando que estou de pleno acordo 
com as palavras de V. Ex•. 

O Sr. José FrageUi - Que honra para mim, muito 
obrigado. 

O SR. HELV(DIO NUNES- Apenas V. Ex•tomo_u, 
como premissa maior o todo. Recorreu à Constituição, 
aos preceitos da nossa Carta maior. Na impOssibilidade 
de apreciar o todo ou de partir de todo para defender os 
interesses dos Estados e dos Municípios rriais pobres, eu 
começo pelo particular e começo por defender a necessi
dade de que a -nierisagem -Chegue e seja aprovada, a tím 
de que se cumpra a previsãO do Secretário-Geral do Mi
nistério do_Planejamento e, em decorrência, os Estados e 
os Municípios tenham, no próximo ano, uma importân
cia adicional, nas arrecadações respectivas, da ordem de 
600 bilhões de cruzeiros. Não podemos, a esta altura, 
agUã.i'dar que uma providência global seja adotada pelo 
Governo. Fomos levados a situação tal que somos força
dos, de certa forma, a concordar com essas pequenas me
zinhas, com essas injeções que, eu diria de óleo canfora
do, para que o doente- que são os Estados e os municí
pios não morra de _inanição. 

Muito agradecido pela participação de V. Ex• 

O Sr. João Lobo - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Ouço, com prazer, o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. João Lobo --Senador Helvídio Nunes, serei 
breve porque vejo que o Sr. Presidente já avisa a V. Ex• 
que o seu tempo está esgotado, mas, como sei que V. Ex• 
é wn estudioso desse assunto, ICM, a que tem dedicado 
a sua acurada inteligência ... 
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O SR. HELVIDIO NUNES - Muito obrigado. 

O Sr. Joio Lobo - ... a examinar todos os aspectos 
dos problemas criados pelo ICM, eu, com um certo cul
dado, faço este aparte ao discurso de V~ Ex' porque te
nho o mesmo ponto de vista do nobre Senador José Fra
gelli. Creio que há uma tendência generalizada de 
diminuir-se o centralismo, principalmente no que tange à 
cobrança de tributos. Então, um dos modos de ir enfra
quecendo, ou de pelo menos não fortalecer mais ainda o 
Poder Central, seria beneficiar os Estados com uma iri
jeÇão de recursos advindes do I CM: e dos outros impos
tos, mas não sem retirar-lhe parte substancial, como é o 
que faz, no meu entendimento, com o aumento 'da alí
quota de_ 16 para 18%. A Nação está fazendo cortesia 
com o chapéu alheio, está sobrecarregando mais ainda o 
povo, o contribuinte, aumentando de 16 para 18%. Acho 
muito mais humana, muito mais condizente com a ten
dência atual, que se elevem esses fundos de partlcipação 
para socorrer os Estados, mesmo num percentual peque-
no, como o do substitutivo do Senador Passos Pôrto; 
mesmo elevando apenas de li para I 4 e 16%, esses fun
dos de particípação, acho muito mais "adequado é mUito 
mais humano. Mas, como disse no início do meu aparte, 
o faço com muito cuidado, esperando ouvir o arrazoado 
de V. Ex~ Será que V. Ex• adoia.este ponto de vista dos 
16 para os 18% da alíquota apenas por julgar que não 
mais há tempo de se aprovar o substitutivo do Senador 
Passos Pôrto? Esta ê a indagação que faço neste aparte 
ao brilhante e fundamentado discurso de V. Ex• 

O SR. HELV{DIO NUNES - Emínente Senador 
João Lobo, já tive oportunidade de, em resposta aos 
apartes com que me honraram os nobres Senadores Pas
sos Pôrto e José FragelH, eniitir ou de antecipar meu 
ponto de vista definitivo sobre essa momentosa matéria. 
E. agora, face ao aparte de V. ExJ, que cobra uma po
sição definitiva, entendo e acho que o que o País necessi
ta é de uma reforma ampla do sistema tributário, de tal 
sorte que os recursos públicos não fiquem como até hoje 
ocorre, a chamada parte do leão com o Governo Federal 
e os Estados e os municípios, de pires nas mãos, a recla
marem pequenas quantias, mas que são necessárias ã 
própria sobrevivêncía dessas unidades. ao Gove'rno Fe
deral. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um-iiparte? 

O SR. HELVIDJO NUNES-!! evidente que uma re
forma que eleve o Fundo de Participação dos Estados e 
Municípios ê importante para a vida do País; uma refor
ma que modifique, sem elevar a sistemática de distri
buição do ICM, é importantíssima para o País e ambas 
são mais importantes do que essa elevação traumática, 
regressiva, anti-social que nós já au-tOrizamos a ser feita, 
quando aprovamos o Decreto-lei n? 2.065. Estamos pro
curando um remendo, estamos defendendo um remendo, 
porque os Estados e municípios não podem continuar 
como se encontram, à míngua de recursos para a satis
fação das suas necessidades mais imediatas. To dos _esta
mos de pleno acordo, apenas não temos o poder, a não 
ser através de problemáticas e difíceíS r:efõrmas de ordem· 
constitucional, de modificar o quadro que hoje se apre
senta. 

Muito obrigado à participação de V~ Ex•, eminente Se-
nador João Lobo. 

É c_om muita honra que concedo o aparte solicitado 
pelo Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Foi com alegria que ouvi V. 
Exf- dizer que concordava com a. colOcaÇão poSta PelO 
nobre Senador José Fragelli, e V. Ex' agora reafirma 
essa posição. Realmente, quem vai pagar esse impos-to, 
essa ~ajoração, é -o contribuin"t:e, já assoberbado de tail
tos encargos, quando melhor fora que do monte recolhi
do pelo Governo Federal, dele tirasse os recursos para 
assistir os Estados e os municfpíos. Acredito que o Con-
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gresso NaCional, ao apreciar esse proJeto, que foi autori
zado pelo Decreto-Jej n"' 2.065, rejeitará essa iniciativa, 
porque não é um benefício para os Estados; é uma pu
nição que Se impõe aos que vivem nos Estados e municí
pios, por·que se agrava a sua situação. Aliás os jornais de 
São Pau_l_o.dizem, e V. Ex• leu, no começo do seu discur
so, que todas as entidades de classe estão fazendo um 
apelo ao governador, para que não tome a íniciativa de 
aumentar, neste momento, a alíquota do ICM, Acredito 
que este será um pensamento generaUzado em todo País. 
Teremos que encontrar outras fórmulas, buscar oUtras 
fórmulas para resolver o problema. E a outra fórmula só 
pode ser dividir O bolO, o grande bolo que é hoje tão mal 
distribuido que o Governo Federal leva urna parte tão 
considerável, que não cabe nada aos Estados e municí
pios. E não será demais repetir que ninguém mora da 
União, todos moram nos municípios. 

O SR. HELVIDJO NUNES -- Eminente Senãdor 
Nelson Carneiro, é sempre com especial agrado que 
ouço V. Ex~. e, sobretudo, esse agrado a mim me diz 
mais de perto ao coração, quando V. Ex' intervém nos 
discurso.s ql,!e pronuncio. 

Gostaria apenas de lembrar, eminente Senador Nelson 
Carneiro, que não basta revogar, nãq basta rejeitar a _ 

-menSaiem que, por ventura, o Governo enviará ao Con
gresso, mãs é préciso aprovar, _é preciso ter a ~egurança 

_, _d~a ap-ro-:;ãÇãO do subStitutivo à_ emenda constitucional, 
apresentado_ pelo Senador Passos Pôrto. 

Sem que essa segurança seja dada. importa uma provi
déo_çUl~_nã_u_digo de Qrdem geral, mas uma providência 
de momento, que venha a atender às necessidades do 
presente, que é a de que trata o aumento de 16 para 18% 
da aliquota do ICM, aumento que é defendido, inclusive, 
pelo Secretário do Planejamento do Estado de São Pau
lo. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, entendo 
que não há obrigatoriedade, face à aprovação da mensa
~m _que eleva de 16 para 18%, pelos Estados, de propo
rem tal medida às respectivas Assembléias Legislativas. 
O Estado de São Paulo, que é o maiS rico, que ê o mais 
desenvolvido, que é o mais próspero, atendendo ao pen~ 
saroento do Gove_rnaqor Franco Montoro, por certo não 

- irá e!evur, porque o Governador Franco Montara afir
mou: "Creio que não serã necessário aumentar impos
tos." Mas esta providência, se causa transtornos à inci~ 
piente indústria e ao comércio dos Estados do Norte e 
Nordeste, ela vai desafogar a situação aflitiva dos gover~ 
nos estaduais e dos prefeitos municipais. Por certo ela se
r_á aprovada pela Assembléia Legislativa do Piauí, mas 
acredito que o Senad:or José Richa nem ao menos_envia~ 
rá mensagem à Assembléia Legislativa do Paraná. Acre
dito que o Governador Leonel Brizola também não en
viará mensagem porque ela é anti-social; ela vai criar en
carggs_t~_r_rível_~ara a população, mas essa providência ê 
benéfica quando ela se verifica dos Estados pobres para 
os Estaç!os desenvolvidos. As nossas exportações para os 
Estados mais desenvolvidos virão com o acréscimo de 
2%; mas di.dmportações. com certeza, elas irão sem os 
2%. (;Ql 

-0 Sr. José Fragelli- Permite V. Ex' mais um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Eu gostaria 
que V, ex• não c_onçedesse ~ais apartes, porque V. Ex~ 
está com uma hora., e tem vários oradores inscritos. E o 
Senador José Fragelli é Õ orador se~uinte. 

O Sr .. José Fragelli - Mas é um assunto tão interes
sante. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Mas o proble
ma é tempo. Estou acompanhando de perto o assunto 
que me interessa muito, mas o Senador Helvídio Nunes 
já está con:tpletançio uma hora, e já ultrapassou meia 

_ _ hora no seu tempo. E o Senador Marco Maciel está ins
crito como segundo orador, para a Ordem do Dia. V. 
Ex~ está inscrito a seguir, e vai tomar o tempo de alguns 
colegas. 
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O SR. HELVIOIO NUNES- Eu peço desculpas a V, 
Ex~ Senador José Fragelli, de me privar da honra do se
gundo aparte de V._Ex, a fim de atender à recomendação 
do Presidente 

O Sr. Nelson Carneiro- Quanto a mim, V. Ext con
duz o meu voto. Eu voto por V. Ex' 

O SR. HEI.. VIDIO NUNES- Muito obrigado. E en
cerro as minhas considerações agradecendo a paciência 
de V. Ex• e a sua condescendência, Sr. Presidente, e a dos 
Exmos. Srs. Senadores, dizendo que o importante, o ob
jetivo primordial da minha presença hoje na tribuna é 
exatamente o de suscitar a discussão deste assunto. Ele é 
muito importante e precisa ser discutido, precisa ser exa
minado e debatido antes que aqui chegue a Mensagem 
Presidencial; ele diz respeito aos interesses mais legítimos 
dos Estados e de todos os munidpios do Pais. Foi com 
esta intenção, foi _com este propósito que eu trouxe à 
consideração e ao debate da Casa na tarde de hoje, na 
certeza de que, das discussões, dos conflitos de posições 
que aqui forem externados, o Senado Federal como sem
pre tom11.['_â -õ melhof caminho, adcitãrâ a melhor so
lução, tendo em vista os superiores interesses do País, 
mas sem descuidar um minuto sequer dos grandes inte
resses dos Estados e dos Municípios brasileiros! 

Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRilSII>ENT_E (Almir Pinto)- Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9.Secretário. 

t lidO o seguinte 

REQUERIMENTO N• 839, DE 1983 

Senhor Presidente 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371 c) do 

Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida 
urgência para a discussão e votação do Projeto de Lei da 
Câmara n9 146/83. 

Sala das Sessões, 14 de novembro de 1983.- Humber
to Lucena - Líder do PMDB 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O requerimen
to lido será publicado e incluído na Ordem do Dia da 
sessão seguinte. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo 
Sr. l ?-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 840, DE 1983 

Senhor Presidente: 
Requeremos a V. Ex' nos termos dos arts. 238 e 245 do 

Regimento Jnterno do Senado Federal, a inserção em 
Atá, de urh voto de aplauso aos termos da carta com que 
o ex-MinJstro Hélio Beltrão, se demitiu e, bem assim, de 
lim voto de louvor pela sua eficiente e austera gestão nos 
Ministérios da Previdência e Assistência Social e Ex
traordinário da Desburocratização. 

Sala das Sessões, l4 de novembro de 1983. -Humber
to Lucena, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O requerimen
tO que acii.b:ide ser lido será publicado e remetido à Co
missão de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. J9-
Secretário. 

São lidos os seguintes 

PARECER N• 994, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação tinaJ do Projeto de Decreto Legislativo n9 
9, de 1983 (n~' 132/82, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 9, de 1983 (n~> l32f82, na Câmara 
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dos Deputados), que aprova o texto do ProtoçQ}_o de 
Prorrogação do Acordo sobre o Com_êrcio Internacional 
de Têxteis (Acordo Multiflbras), assinado em Genebra, a 
9 de fevereiro de 1982, que indu i as ~·conclusões Adota_
das pelo Comitê de Têxteis em 22:de dezembro de_I98)". 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 1983.- João 
Lobo, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Iris Célia. 

ANEXO AO PARECER N• 994, DE 1983 

Redação final do Projeto de Decreto LegisaJtivo n9 

9, de 19_83 (n9 132/82, na Câmtlrã dos Deputados). 

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

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE !983 

Aprova o texto do Protocolo de Prorrogação do 
Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis 
(Acordo Multifibras), assinado em Genebra, a 9 de 
fevereiro de 1982, que inclui as "Conclusões Adota~ 
das pelo Comitê de Têxteis em 22 de dezembro de 
1981". 

O Co_ngresso Nacional decreta: 
Art. l\" É aprovado o texto do Protocolo de ProrrQK 

gação do Acordo sobre_o Comj:rc_io Internacional de 
Têxteis (Aco-rdo Multifibras), assinado em Genebrª._ a 9 
de fevereiio de 1982, que inclui as "Coriclusões Ado_ta
das pelo Comitê de Têxteis em 22 de dezembro de 1981", 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo en~ra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER 1'1' 995, DE 1983 
Da Comissão de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n'~ 
16, de 1983 (n<~ 2/83, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senadora I ris Célia 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Decreto Legislativo n'l 16, de 1983 (n'~ 2/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Ac_ordo Comer
cial celebrado entre o Governo da República Federa_tiva 
do Brasil e o Governo_da República Popular do Congo, 
em 7 de julho de 1982. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 1983. -Joiio 
Lobo, Presidente -lris Célia, Relator- Passos Pôrto. 

ANEXO AO PARECE_R N• 995, DE 1983 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'~ 
16, de 1983 (n~ 2/83, na Câmara dos Deputados). 

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

DECRETO LEGISLATIVO" 1-i', DE 1983 

Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Govei'no 
da República Popular do Congo, celebrado em 
BraSJ1ia, a 7 de julho de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1<~ É aprovado o texlo_do _Aço_rcfo COmerCial 
entre o Governo @_República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular do Congo, celebrado em 
Brasília, a 7 de julho de 1982. 

Art. 2<~ Este Decreto Legislativo_entra em vigor na 
data de sua oublicação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Os pareceres 
lidos vão à publicação. 
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COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES: 
Milton Cabral ~ Se.vero Gomes- Benedito Ferreira 

- Henrique Santil\o- Castã9_ Muller- Enêãs Faria 
-Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Pedro Simon 
-:-- Octavío Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Plnto)- Está finda a 
hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

As matérias da pauta, constituída dos Projetas de Lei 
da Câmara n'~s 1/81, 131/81 e 103/82; Projetas de Lei do 
Senado n9s 120/81-Complementar e 337/81; Projeto de 
Resolução n9 16/82; Projetas de Lei do Senado n'~s 
l03f81 e 280/80, acham_Kse em fase ou pendentes devo
tação. 

Não havendo quorum para votação, a Presidência não 
irá sibmetê-las a votos, ficando as mesmas adiadas para 
a próXima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Passa-se à lista 
de oradores. 

O Sr. Nelson Carneiro~ Sr. Presidente,- peço a pala
vra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Co!lcedo a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder de 
Partido. 

O SR. NELSON ~CARNEIRO (PTB _: RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presiderite~ Srs. Se
nadores: 

APenas para duas declarações: uma pai-a incluir ·nas 
Anais do Senado, a Declaração de Voto proferido quan-
do da votação do Decreto~lei n9 2.065. -

A segunda, Sr. Presidente, é p-ara fizer um apelo-ao 
Congresso Nacional que hoje se reúne para ler o projeto 
enviado pelo Governo, de revisão da Lei de Segurança 
Nacional, para que os partidos políticos, todos el~s. 
dêem a esse projeto o mesmo tratamento que deram ao 
2.045. -~ que até o dia 5 de dezembro, se tenha podido 
votar aquela proposição, com as emendas que forem su
geridas no prazo legal por Senadores e Deputados. 

-Acredito que assim o fazendo, nós teremos cumprido 
um dever com aqueles que até hoje sofrem as agruras das 
disposições que devem ser revogadas, por aquele novo 
texto legal. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
NELSON CARNEIRO EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

~ a primeira vez, em minha longa vida parlamentar 
que não nie é dada opção de votar a favor ou contra pro
posição submetida ao exame do Congresso Nacional. O 

--=---- PTB, que represento no Senado Federal, tomou posição, 
através de seu Diretório Nacional, a favor da aprovação 
da matéria em exame. Qualquer divergência pode colo
car em risco mandato que não é meu, mas dos milhões de 
fluminenses que me honraram com seu voto. Espero que 
o Poder Executivo, pondo termo- â sucessão de decretos
leis, proponha muito em breve a revogação das provi
dências legislativas a_gora reclamadas em nome da grave 
situação econômico-financeira do País. - Nelson Car~ 
neiro. 

O SR. PRESIDENTE (Martins FjU:t_Q):-:- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O sR:-MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia O 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A plena instauraÇão da.deniocraCia_e_a promoção do 
desenvolvimento são, sinteticamente, as duas principais 
aspirações da Nação brasileira. 
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Aspirações que, decerto, não se excluem, posto que o 
desenvolvimento integral não se_ppera senão dentro do 
regime democrático, à medida em que req~er processos 
participativas- condição basilar para o efetivo exercf~ 
cio da democracia -, tornando possível, aos cidadãos, 
eleger os caminhos que lhes permitam alCa'nçar os objeti
vos de bem-estar social. 

Significa dizer, também, que o desenvolvimento, para 
ser socialmente eficaz, deve abranger o homem todo -
em suas múltiplas exigências- e todos os homens, conK 
forme, aliás, preconizava o Papa Paulo VI. 

Como corolário, implica também asseverar que o de
senvolvimento não pode existir com acentuados desní
veis entre pessoas, regiões e povos, de que é paradigma o 
dissídio Norte-Sul inaceitavelmente visível no mundo de 
nossos dias, aténtaiórlo à dignidade do homem em sua 
expressão e dimensão históricas e condenável a sua per
petuação, enquanto reflita atitude passiva das nações 
mais ricas. 

A propósito diz Gêrúd V iratelle; "Os países indus
trializados invocam suas reais dificuldades (menor ritm_o 
de crescimento, desemprego, inflação) para explicar que 
l_h~ é impossível satisfazer às exigências da Terceiro 
Mundo, que eles julgam, ademais, irrealistas e excessi
vas ... só a contragosto aceitam conceder um tratamento 
preferencial às produções dos países recentemente indus
trailizados. Foi contudo demonstrado que a industriali
zação do Sul, feitas as contas, era benéfica ao Norte, des
de que não beneficiasse apenas âs multinacionais, cujas 
atividades são abertamente defendidas por vários gover~ 
·nos ocidentais no seio das conferências internadOnais". 

Abono, portanto, o entendimento de qu~ "o problema 
que a humanidade tem que resolver é a de sua ascensão 
conjunta". 

De igual sorte, não se pode tampouco permitir que 
prosperem no âmbito de um mesmo país, disparidades 
profundas - tanto pessoais quanto fC:gion-ã:is -, sob 
pena de infligir ã realidade nacional um eyidente caráter 
anti-humanístico, que afronta a convivência democrática
e viola os verdadeiros objetivo_s _do desenvolvimento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O Brasil é consabidamente, à vista de suas notáveis di

mensões, uma nação multirregionat. Assim, ouse-se afir
mar que a unidade brasileira deve prosperar na prôpri!i. 
diversidade, construída a partir das características conti
nentais de um País, cujos limites fincam-se além do 
Equador e projetamKse adiante do Trópico de Capricór
nio, apontando para a Antártida. 

Essas realídades múltiplas consignam a existência de 
subespaços geográficos, flsiogrãfícos, sócio-econôffiicõs 
e, até mesmo, culturais, reconhecidos pioneiramente por 
Sflvio Romero, em "O Brasil Social", cujos-critérios es~ 
tão hoje parcialmente superados; toda via, encerram uma 
inquestionável visão profética. 

O recorihecimentO regional do Brasil se fez posterior- -
mente através de inúmeros outros trabalhos, entre os 
quais cumpre assinalar os estudos sociológicos e sócio
antropológicos do mestre pernambucano Gilberto Frey~ 
r e. 

Sem pretender esquadrinhar a evolução do País, en
tendo que a diversidade regional esteve sempre associada 
ao processo de formação da nacionalidade, condicionan-
do o seu desenvolvimento político, social e econômico. 

Os tímidos e episódicos propósitOs descentralizadores 
inseridos em textos constitucionais elaboradas ã época 
do Império, e a implantação do federalismo, coevo da 
República, foram, certamente, reflexos do reconheci
mento que as diversidades regionais implicavam na for
mulação e execução de políticas de desenvolvimento es-
pacial. -

Até certo ponto, o modelo federativo, afinal inscrito 
na Carta de 1891, resul~ou de reinvindicações em favor
de uma maior descentralização, embora não se cogitasse 
viesse a evoluir para um merO estadualismo. Além disso, 
o federalismo, no caso brasileiro, não foi sinónimo de 
desconcentração administrativa, findando por levar os 
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Estados e Municípios a viverem, vegetativamente, de 
subsídios federais, graças, so_bretudo, às transferências 
de receitas públicas, com exclusão feita tão só a uns pou
cos entes federativos de maior expressão económico-
financeira. -

A variedade regional brasileira, que marca profunda
mente a paisagem nacional se eXpliCa, insista-sé:, na rios:--
sa própria expressão territorial e ilâo é fenômeno inSoli
tamente verificável apenas em nosso Pais. 

Com ·efeito, o problema de desigualdades regionais no 
processo de desenvolvimento não é típico do Brasil. 
Ocorre, de maneira mais ou menos aguda, na quase tota
lidade dos países, mostrando-se mais_ acentuado nague
Ies em fase de industrialização e, prírlcfPalmenú~. nos que 
exibem grandes extensões territoriais, com diferen-- -
ciações regionais de monta; cinde os fatores produtivos 
encontram-se desigualmente distribuídos. 

A história económica dos países hoje industrializados 
é rica em -exemplos de evidentes disparidades regionais. 

Mesmo no seio dos países considerados mais desen
volvidos, na Europa, ocorreram, e ainda ocorrem, -dese-
quilíbrios regionais, com diferentes graus de intellS.iCi8.Cfe. 

De fato, o extremo norte da Escandinávia, o norte e o 
oeste das Hhas Britânicas, o oeste da França e o sul dos 
países mediterrâneos seriam, em boa medida: territórios 
subdesenvolvidos, quando comparados com ·a Inglater
ra, a bacía do Reno e suas adjacências, ou seja, grosso 
modo, o núcleo da Comunidade Européia do -Carvão e 
do Aço e seus prolongamentos naturais. 

Quem, há anos, nUm mapa da França, traçasse uma li
nha, ligando Le Havre, Paris ·e Mulhouse, constataria 
que, dividido assim o País em duas Partes, a do Nordes
te, representando 20% do ~erritório_- gaulês, albergava 
J8% da população nacional. Á produtiVidade da pq_pu
lação atiVa era af superior em 27% à média francesa e ex
cedia em 40% a do restante do território. 

Na Itália, o subdesenvolvimento poderia não coincidir 
inteiramente com o Sul. Roma, por exemplo, seria uma 
"ilha de prosperidade", no coração do Lãcio; no norte, o 
delta do Pó e certos vales alpestres contavam-se entre os 
territórios atrasados do pafs. Todavia, o centro e o norte 
da Itália, com 62% da população nacional, contabiliza
vam 80% da renda interna. Além diSso, dois terços da 
população ativa das províncias do sul e das ilhas Sarde
nha e Sicilia se dedicavam ao setor primário. 

Na Espanha dos anos cinqüenta; o país iiiteriór, com 
69% do território abrigava 48% da população naciona-l, 
percentagem ainda assim melhorada pela localização de 
Madrid. 

Essa desproporcional repartição demográfica se re
produzia em termos de distribuição inter-regional de 
renda, vez que, enquanto Madrid, Barcelona e as Vas
congadas alcançavam, ao tempo, uma renda média de 
400 a 5"00 dólares por habitante, Valência não ia além de 
300 dólares por habitante. Ademais, vinte procíncias 
apresentam uma renda per-capita situada entre 250 e ?OO
dólares; outras vinte, entre 200 e 150 dólãres; por fim, 
cinco outras, aquém mesmo dos 150 dólares por habitan
te. 

Os grandes países em fase de industrialização -como 
a lndia, China, Indonésia, Paquistão ~. têm, igualmen
te, diversas regiões bastante deprimidas do ponto de vis-
ta económico. -

Não são menores no Brasil os problemas relativos às 
disparidades regionais. Constituem, certamente, o mais 
grave problema interno com que se defronta o País, se 
bem não se deva inscrevê-lo dentre aqueiãS que possam a 
vir derruir a nossa integridade nacional. 

A propósito, com precisão, diz Gilberto Fre)rre: 

"A maior injustiça que se poderia fazer a um re-
gionaliSmo como o nosso seria confundi-lo com se
paratismo ou com_ bairrismo. Com anti
internacionalismo,- antiupiversalismo ou antinacio
nalismo. Ele é tão contiârlo a qualquer espêcie de 
a.eparatismo que, mais unionista qwe o atual e pre-

cário unionismo brasileiro, visa a superação do esta
dualismo, l_~mentavelmente desenvolvido aqui pela 
República -este sim, separatista- para substituí
lo por novo e flexível sistema em que as regiões, 
mais importantes que os Estados, se completem e se 
integrem ativa e criadoramente numa verdadeira or
ganização naciOnal." 

Existe, inquestionavelmente, wna identidade nacional, 
embora menos enquanto síntese que soma de valores re
gionais heterogêneos. 

É certo assinalar que tais problemas vêm se converten
do, crescentemente, em assunto que tem preocupado as 
autoridades públicas, ao lado de uma cada vez maior se
dimentação de nossa consciência nacional de que tal de
safio precisa ser respondido como prioridade inadiável. 

E mais: que esse tema ê eminentemente político, pois 
ultrapassa seus contornos intrinsecamente econômicos, 
para situar-se em patamares mais amplos, interessando a 
outros setores da aÇão governamental. 

O atraso relativo de uma região manifesta-se através 
de diversas características, todas elas interdependentes_e 
medidas através da taxa de desemprego, renda familiar, 
condições de habitação, saúde e educação, taxa de emi
gração de mão-de--obra e de capital, capacidade de ab
sorção de inovações tecnológicas, níveiS de atividade 
produtiva etc. 

Nada obstante, o elenco de indicadores assinaJados, 
tal como no caso da mensuração do des_envolvimento 
económico nacional, prefere-se na maioria das vezes 
recorrer-se à medida da renda regional per capita como 
ü.m indicador das diferenças regionais, em que pese sua 
reconhecida limitação. 

No contexto brasileiro, malgrado todos os esforços 
desenvolvidos nas últimas décadas, verifica-se, compul
sand_o as estatísticas oficiais, que as políticas adotadas 
não foram suficientemente eficazes para solucionarem os 
problemas regionais, inclusive o fosso que separa, por 
exemplo, o Norte,_ e o Nordeste das áreas mais dinâmicas 
do País. 

Em 1959, por exemplo, o PIB total da Região l'torte_ 
equivalia a 2% do brasileiro e nessa condição permane
ceu nas aferições efetuadas em 1978. Com relação ao 
-Nc:>rdeste, considerado o mesmo período, o quadro ain
d.a foi mais dramátíco; a sua participação apresentou de
créscimo de 15 para 12%. 

Ess_e_quadro levou o Professor Roberto Cavalcanti de 
Albuquerque a concluir: 

- ~'Parece fora de dúvida que a sociedade brasileira 
obteve mais êxito, nas últimas duas décadas, no en
caminhamento de soluções para o crescimento eco
nómico do que para a melhor distribuição de seus 
resultados.'' 

Recorro, novamente, à experiência de outras nações 
para insistir no ponto de que urge encontrar a terapêuti
Ca adequada à solução desse infortúnio pata que o nosso 
Pais se desenvolva de maneira equânime. 

A ação dos governos com vistas ao desenvolvimento 
regional se manifesta primeiramente com relação à recu
peração de determinadas regiões, por c_pnstitufrem árell$ 
estagiadas ou decadentes. 

Os funda-me~t:oS desta política encontram-se, por 
exemplo, ._n"ijO _ sõ-mente n~ Europa mas sobretudo no 
Co_ntine_nte AmC:rican_Q. Foi o Vale do Tennessee, como ê 
do conhecimento geral, um dos programas de maior êxi
to de desenvolvimento regional no mundo. 

A Terinessee Valleey Authority (TVA), constituída em 
1933, no segmento de uma lei aprovada no Congresso, 
teve por finalidade aproveitf;lr os recursos hidráulicos e 
outros conexos da bacia hidrográfica, de um modo inte-
grado e com o propósito de elevar o nível de vida de toda 
uma vasta região. 

A TVA congrega, em torno da área do Estado do Ten
nessee, parcela de seis outros Estados, competindo-lhe o 
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controle completo das águas da bacia do Tennessee, a 
par do encargo de intervir na navegação, na regulari
zação das cheias, na produção e na venda de energia elê
trica e, até, no desenvolvimento de outras atividades. 
Elaborou pl::mos para o desenvolvimento regional, em
bora, muitas vezes, não lhe tivessem sido delegadas fa
culdades para dirigir e- fiscalizar tal desenvolvimento. 

A bacia do Tennessee tem uma superfície de 240 mil 
kmz, ou seja, um pouco menos do que metade da área to~ 
tal da França. O rio Tennessee corre numa extensão de 
1.050 km, cerca de um terço do percurso do rio São 
Francisco _no Brasil. 

Um vale que há 150 anos teria aspecto de fertilidade, 
encontrava-se, em 1923, inteiramente erodido. 

Trinta barragens no Tennessee produziam, já em 1956, 
sessenta e cinco milhões de quilowatts. Sobre dez mi
lhões de hectares viviam seis milhões de pessoas, 
beneficiando-se de uma agricultura renovada. 

Esse crescimento foi acompanhado de projetas de ur
banização em sete centros urbanos (Knoxville, Ashville, 
Chatanooga, Gadsen, Nashiville, -MemPhis e Bristol), 
em torno dos quãis gravitam 101 núcleos com mais de 
2.500 habitantes, apoiando um espaço organizado, onde 
os índices de crescimento são superiores aos da média 
americana. Assim aconteceu entre 1947 e 1954. 

O Presidente Roosevelt cbegou a aftrmar que o vale do 
Tennessee constituía o problema número um, de nature
za económka, posto à nação americana. 

A iniciativa do governo norte-americano no vale do 
Tennessee, com a criaçào da TVA visando a sua recupe
ração económica, através do pleno aproveitamento de 
seus recursos, foi o prime"iro grande exemplo de planeja
mento regional. 

Na Europa um dos mais conhecidos exemplos ê, certa
mente, o do Baixo Ródano-Languedoc, na França. As 
sociedades de economia mista, na França, constituíram
se em excelentes instrwnentos para administrar estes 
''grands aménagements regionaux''. 

Da mesma forma, assinalam-se os êxitos do programa 
de desenvolvimento regional do sul da Itália, através da 
Cassa per ii Mezzogiorno, e o plano de fomento de 
Portugal-Continente e Ilhas Adjacentes, atravês dos pro
gramas de irrigação do Além Tejo e da região do Douro 
e dos programas de desenvolvimento turístico da !Tlla da 
1\-f!ic!eira e Açores. 

Há, igualme_)lte; programas de desenvolvimento regio
nal de âmbito multinacional, como ê o caso, por exem
plo, dos esforços que vêm sendo realizados para o desen
volvimento da Bacia do Prata. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Tudo isso nos faz chamar a atenção para que se redis

cota o modelo de crescimento do nosso País, inclusive as 
chamadas políticas de desenvolvimento regional e, por 
extensão, as não regíonalizadas. 

Tem ocorrido no País a fixação de políticas de desen
volvimento não regionalizadas, geradoras de efeitos re
conhecidamente inibidores do desenvolvimento das re
giões menos favorecidas. Ou seja,-as grandes políticas 
nacionais de desenvolvimento tendem a não levar em 
consideração que as diversas regiões do País passam por 
estágios distintos de desenvolvimento, com problemas, 
potencialidades e bases .económicas e social totalmente 
diversas. 

Sabe~se que existem significativas diferenças entre as 
regiões do País, principalmente no que se refere às bases 
e potencialidades para a geração da dinâmica de desen
volvimento. Diante disso, torna-se imperativa a explici
tação de uma polftica de localização das potencialidades 
e onde fique claramente definida uma estratégia de divi
são inter-regional do trabalho. 

Nesse sentido, caberia lembrar a luta que o País tem 
travado nos foros internacionais, para que se estabeleça 
uma nova divisão internacional de trabalho. Esta é uma 
luta, não só dos países em desenvolvimento, como oBra
síl, mas igualmente dos chamados países do, "Bloco dos 
77". Essa mesma preocupação com uma melhor divisão 
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do trabalho deveria e,çistir no _País, em_ plano inter
regional, como um importante fator de atenuação das 
disparídades existente~ entre as Regiões. . . 

Creio ser o presente instante, em virtude do quadro de 
aperfeiçoamento democráticó em que vivemos, o mo
mento para alterar a concepção de nossos programas de 
desenvolvimento e as ênfases de nossos .mecf',nis.mº-s__Qe 
expansão económico-financeira. - -

O que parece ter sido até o presente objeto de priorida
de nacional no planejamento brasileiro foi _a adoção e 
conseqüente execução para determinadas regiões_- de 
modo particular, para as áreas mais deprimidas como o 
Nordeste, o Norte e, de certa maneira, para o Centro
Oeste - de políticas exclusivamente autãrquicas, localiw 
zadas portanto, O que não se evidenciou_ser a melhor so
lução: 

Aliás, dentro desse quadro, a Superintenº-ência do_De
senvolvimento do Nordeste - SUDENE representou, 
ressalte, a primeira grande tentativa de regionalizar o 
crescimento económico, Por sua indireta inspiração, 
multiplicaram-se, posteriormente, a SUDAM, a SUDEw 
COe a SUDESUL, respectivamente nO Norte, Centro
Oeste e extremo Sul do País, 

Nenhuma, sem o vigor da SUDE;NE, em seguida per
dido, em parte por conta da retirada pareia! dos inc_entiw 
vos _fiscais destinados aQ No.rdeste, o que demonstra, a 
inexistência de um planejamento multirregionalizado, 
apesar das intenções iniçiais, 

Hoje o Brasil se vê diante do agravamento deste 
problema, uma das raízes de alguns dos seus mais impor
tantes impasses. Passaram a existir concentrações hori
zontais de renda, entre as regiões e dentro delas, com a 
mesma tendência deformativa que as conce!J-trações ver
ticais por classes sociais. A redistribuição da renda naw 
cional terá de passar por estes eixos. 

Con'lv!êm, portanto, agora, planejar-se, repito, uma ou
sada e necessária alteração de rumos dessas poHticas 
quer no plano sócio-económicowfinanceiro,_quer m·esmo 
no plano político-ínstitucionat. 

Dentro desse enfQque, portanto, entendo como neces
sária a_ampliação, de forma integrada e harmónica, dos 
níveis de regionalização dos programas nacionais de dew 
senvolvimento. Ew outras palavras, a descentralização 
política deve vir acompã:nhada de uma descentralização 
administrativa e económica, que aproveite a redução_ das 
desigualdades inter-regiomiis de desenvolvimento. 

A simples constatação __ de_que Vivemos nJJma soçieda- _ 
de multirrcgional não _nos_ Jeya_ porém a proclamar ser 
isto uma desvantagem, um fator inibidor da promoção 
dos nossos desejos de grande nação. 

Há que distinguir-se, antes de tudo, diferenças regio
nais e dispariâiidci;"fegiOnãiS. As -diferenças regionais re
presentam um conceito geoeconómico. As disparidades 
regionais constituem uma deformação no processo de 
desenvolvimento. -

As diferenças region_ais são uni bem;_ aS disparidades, 
um maL 

Num País de vastas latitudes e de grande extensão lon
gitudinal, como o _Brasil, é _!latural que existam dife
renças ou diversidades regionais, as quais são a expres
são da sua riqueza e se constituem_na própria ·substância 
de sua grande unidade nacional. 

O Sr. Josê Fragelli- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não. Com prazer 
ouço V. Ex•. meu caro Senador Josê Fragelli, 

O Sr, Jo~ Fragelll- V. Ex•, como sempre, está fa
:tendn um rronunciamento dos mais importantes e_que 
de rerto t'ala aos grandes.interesses nacionajs, _ _y. J::x.~ co
mc~·,,u 11 ~eu discurso tratando rapidamente dos desní
v<'i" internacionais entre as nações. As nações des~nvol
\•idas. Industrializadas e as em desenvolvimento ou sub
desenvolvidas. Por acaso, Sr. Senador, estuu com um tí
vrinhn que acho precioso e que V. Ex~, com certeza co-
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nhece, de Gunnar Myrdal. "Teoria Econôm~ca e Regiões 
Subdesenvolvidas". No primeiro capitulo, éie trata, jus
tamente, das desigualdades económicas internacionais,- · 
dizendo que elas correspondem a um modelo simples e 
definido, que as grandes nações, que os países mais ricos 
do mundo, são as antigas colónias britâõicas, localizadas 
em zonas temperadas, cuja população maior é de origem 
eii::ropêia, Depois, ele diz que essa constitui_ a classe supe
rior das nações na sociedade mundial. A cfãsseTnTet-íor é 
numerosa; mais de 2/3. dos habitantes do mundo não so
viético, que vivem com uma renda real per capita corres
ponde apenas à diminuta percentagem de renda dos paíw 
ses· altamente desenvolvidos. Faz as coQsiderações que 
são conhecidas, dizendo, sobretudo, que a Política "inter
na~ional de desenvolvimento leva a que as nações mais 
ricas,-Cada v_ez fiquem mais ricas, que os paíseS indusúia
li~a_dos são o~. que estão se industrializando mais, e que, 
nesses países, os desníveis regionais vão desaparecendo 
rapidamente, justamente porque, tendo recursos, tendo 
ffieios, eles vão apagando as disparidades regionais, pata 
usar as expressões de V. Ex~ O capítulo 39 desse pequeno 
e precioso Uvro de Gunnar Myrdal trata, justamente, do 
as.sunto que V, ExJ agora aborda, que é sobre as dispari
dades re__g_iomiis,-·dentro d_e um mesmo País, e te~dência 
das desigualdades econômiCaS regionais em um País. E 
ele apela para um conhecido princípio que ele desenvol
veu tão bem da interdependência circular acu-mulativa 
dentro do processo de desenvolvimento económiCo. E éle 
mostra - o que V. Ex• bem conhece e está, como um 
mestre, aliás, expondo a matéria_~ que, assim como na 
Sociedade Internacional das Nações, se deixarriws ao li
vre jog-o·-das forças do mercãdo a promoção do desenvol
vimento~entrê---a5 nações, da.mesma m3.nei'ra, deiltt:o df: 
um mesmo país, esse desenvolvimento não se esteifderã 
às regiões ma:is pobres se o Estado se alheiat: a política de 
desenvolvimento nacional. Justamente porque,- se Un1à 
nação é pobre, a ·tendência, de acordo com a teoria de 
GUn-nar Myrdal, a tendência é para ser cada vez mais 
Pt?bre. E as regiões de uma meSma nação, quando di~idi-
da em regiões ricas, regiões semidesenvolvidas e regiões 
pobres, estas tenderão sempre a ser mais pobres, se sim
plesmente às forças de mercado se deixar o problema do 
áeSe"nvólvirrientó riaciónal. E Ierilbra aqt1ela parte da 
Bíblia, aliá$ de São Mateus, quando diz; "Aqui, aqueles 
que têm alguma coisa conseguef!l tudo, Mas aqueles que 
nada têm nada conseguem".- Que Myrdal tradu?:~-"A 
quem têm será dado e terá abundâncía. Mas de quem 
não tem será tomado mesmo o que tem". De sorte que 
V. Ex~ acho que aborda essa questão, justamente nessa 
se_qüência de considerações, de apreciaçõ~s e de raciocí
nio, 

O SR. MARCO MACIEL - E.xatamente. 

O Sr. Josê Fragelli ~De acordo que o que se deve 
adotar é, realmente, uma política nacional de desenvolvi
mento, justamente_ para apagar as disparidades regio
nais, aproveitando, se e quanto possível, as diferenças re
gionais a que V, Ex~ alude. Parece-me que em uma época 
de crise. &obretudo finance!J'a, com que passamos, não 
está fácil voltarmos a uma política nacional de desenvol
vimento:·Mas, para isso, devem ser tomadas todas as 
providências, inclusive pelo corpo legislativo, que pare
ce, daqui por diante, poderá interferir mais, ou partici~ 
par decisivamente, primeiro, da polítLca financeira e, de-
pois, da política econôrnica sobre todo Q.d_es!;:nvolvimen
to nacional. ~uito obrigado a V. Ex• 

O SR. MARCO MACIEL- Caro Senador José Fra
g~l!i, quero dizer que, como V. Ex'. eu me inscrevo~ tam
bém, entre aqueles que reconhecem o grande valor dos 
esULdos.de Gunnar Myrdal e, de_modo especial, esta ver
dadeir:l obra-prima. que ê a "Teoria Econômica de Re
gj§_es Subdcsenv:plvi~as". 

De fato, como lembrou acertad~mente V. Ex~. a teoria 
de Myrdal ê a de que observadas as charnad<Is leis clá_ssi
cas de crescimento económico~ a tendência é fazer com 
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que os países mais ricos tendam a ser cada vez mais ricos, 
aumentando, çonseqíi~ntemente, o fosso que os separa 
das nações subdesenvolvidas, para não dizer atrasadas. 

E daí, () fato dele ter elaborado a chamada teoria de 
causação circular cumulativa, que prova ser tendência 
que os _bens se acumulem cada vez mais, nesses pa[ses 
mais afluentes, que são, via de conseqüência; oS mais in-
flúêrilesA _ _ _ _ _ 

rsso que se observa a nível internacional, nós podere
mos transportar, sem muita dificuldade, para o nível inw 
terno. Na proporção em qUe nóS conhecemos, em riosso 
Pais, difere_ntes regiões, porque o Brasil é um País multir
regional, nós precisamos nos voltar para elaboração e 
exenÇão de Politicas Nacionãis de Desenvolvimento que 
contemplem as peculiaridades regionais. 

ComO dizia, há pouco, acho que as peculiaridades re
gionais são um _b_em, constituem que um tesouro culturaj 
da Nação. Mas, a existência das disparidades, com est.is, 
nós--rlão Podemos nem devemos conviver.~ por isso que 
acho que nós precisamos tomar como um dos objetivos 
maiores de nossa política de desenvolvimento, e não me
ramente de crescimento econômico, o estudo dos proble
mas -regiollais brasiieiros. Não somente das chamadas re
giões problemas, ou as regiões desafio, como é o caso do 
Norte, Nordeste e do Centro-Oeste, re_gião que V, Ex• re
presenta tão-bem nesta Casa. 

Enquanto nós insistirmos em políticas meramente naw 
cionais, sem se cogitar em ver as suas variáveis regionais, 
nós: certamente, vamos ter projeios de· deseilvolvimento 
que agravam disparidades internas e que tornam cada 
vez maiores os gaps, os fossos, existentes entre as mais 
di(~_r_entes âreas do País. 
~Mas, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, são, com efeito, 

essas diversidades reS;ionaiS_ que ampliam as perspectiVas 
do País, que- o tornam rico em valores natur-ais e h uma-= 
nos, que lhe oferecem- diversidades de alternativas e em
prestam a sua unidade_ um caráter de dinamismo que a 
faz, cada dia, mais rica, mais sólida e mais consciente de 
sua forÇa e de sua- grandeza. 

É justamente na diversidade de suas regiões naturais 
que resiçle a potencialidade do País para enfrentar o de
safio de seu desenvolvimento, o qual nunca se exaure, 
mas encontra ~er~mre, nS. diversidade de sua riqueza hu
mana e natural, novas perspectivas e novas alternativas 
de s_uperação das_ difiçuldades. 

As d_isparidades_ ~egionais são, pelo contrário, um fa
tor restritivo para o desenvolvimento do País, que urge, 
a todo o custõ, combater e, na medida do_ P?Ssível, elimi
nar. 

É isso o que a Nação precisa entender, não de forma 
teórica e _aCadêmica, mas efetiva e reaL 

Na realidade:, um crescirt;~.ento desproporcional de 
uma regiã-o do P.aís~ em Çetrimento de outras regiões, po
derá nos dar a ilusão temporária de desenvolvimento, 
quando, de fato, só serve para estimular focos de debili
dade, que ameaçam a própria saúde nacional. 

Dentro desse entendimento, incorre em grave erro de 
perspectiva qualquer política nacional que insista em 
centralizar investimentos, em certas regiões mais desen
volvidas, em função de seu maior retorno. 

T~I política decorre de um erro de concepção a respeiw 
ta da realidade estataL Concebe_~se o Estado como se fos
se uma et=npresa, desconhecendo-se que~ enquanto o ob

jeti'-:_ÇJ de u_ma empresaS o lucro, o d~ Estado é o bem
est"a.r_ potftico-instituciona!, económico, cultural e social 
de um povo, de modo a que possa esse povo atingir, coe
sa-mente, de maneira indivisfvel, como um só corpo e 
uma só alma, o seu ideal de realização hist6rica, 

O que se postula, _por conseguinte. é que- sem se dei
xar de lado para determinadas regiões a adoção de medi
das._ re:gionalizadas, mormente aquelas que já exibiram 
resultados. inequivocamente positivos - dê-&e priorida· 
de agora, nos programas governamentais, a medidas re
gior1ais de _desenvolvimento naCional. Vale dizer que os 
programas de desenvolvimento, sejam todos eles formu~ 
lados a partir de urna vi;<;ào plurirreg~onal do País. 
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Somente assim, Sr. Presidente, através de políticas re
gionalizadas, frise-se, é que se obterão resultados mais 
significativos nos esforços para conseguir-se um harmô
tJico e homogéneo processO de crescimento econômico
social. 

De um modo geral, poderíamos distinguir qu~tro 
principais objêtivos das pÓ líticas regionais de desenvolvi
mento nacional: I) estimular áreas deprimidas, como é o 
caso, por exemplo, do Nordest~ 2) aliviar o congestiona
mento de áieas ou regiões progressiVamente ineficienteS; 
3) propiciar a ocupação produtiva dos vazias econômi
cos ·e demográficos, como é, por exemplo, O caso do 
Norte e algumas regiões do Centro-Oeste; 4) assegurar 
um equilíbrío eittre o desenvolvimento de diferentes re
giões de modo a evitar pressões político-sociais e a emer
gência do dualismo económico. t o caso Sudeste, Sui
Sudeste versus Norte e Nordeste, e até o próprio Centro
Oeste, 

Esse caminho permitirá que as difen!nt-es -regiões do 
País vejam melhor identificadoS seus problemas, analisa
das as suas peculiaridades e melhor definidas, a partir de 
então, as suas respectivas vocações. Somente assiin, re~ 
sultará mais adequado o desenvolvimento do País e se
rão menos intensos os desníveis entre as regiões. -

Ademais, o que se pretende com tal proposta é auferir
se melhor resposta, não apenas para as chamadas 
regiões-problemas- como atualmente é o caso do Nor
te e Nordeste - mas, igualmente, para que se viabilize
com tal modelo melhor expansão também às outras re
giões - o Centro-Oeste, o Sul e- o própriO sudeste, inega
velmente a porção mais próspera do País, embora osten
tando, também bolsões de menor dinamismo. 

De mais a mais, a exeqUibilidade desse projeto deman
da também a adoção de medidas no plano político
institucional. 

O que cumpre de agora em diante buscar, é um novo 
regionalismo no quadro de um novo federaJismo, isto é, 
um federaJismo regionalizado. DO- Congresso Nacional, 
através de Comissões Interpartidárias ou mesmo do Go
verno Federal poderiam, a meu ver, partir os nOvos estu
dos, numa ouua inspiradora articulação entre Estado e 
sociedade. 

Essa é a tendência inclusive de países de porte médio 
como a França, retomando, no. Governo Mitterrand, a 
idéia do último plebiscito a que De Gaulle se submeteu. 
A República Federal da Alemanha, como seu próprio 
nome o diz, compõe-se de unidades- federadas integrando 
antigas pulverizadas divisões, hoje de mero interesse his
tórico. À manr;;,ira da Baixa Saxónia; que nunca existiu 
antes, ao contrário por exemplo da Baviera. Assiin a 
Alemanha consegiu reduzir a meia dú_zia suas m!liores 
divisões, mais três cidad-eS livreS. . 

Os Estados menores do Brasil também podem e devem 
acompanhar o desenvolvimento econômico dos ma:íores, 
neste quadro de novo regionalismo inserido no assim 
concebido Novo Federalismo, um federalismo mais que 
de Estados, de regiões que não os anulem, porém os 
completem. 

De fato, como pensaé em acelerar -a industrialização, 
por exemplo, de Santa Catarina, a partir do vale do Ita~ 
jaí e do pólo carbonífero de Tubarão, sem levar em conta 
os mercados maiores nos vizinhos Paraná e Rio Grande 
do Sul? O mesmo se aplica ao Mato Grosso do Sul, cujo 
desenvolvimento seria impensável, sem a proximidade de 
São Paulo. E assim por diante. 

É bem verdade que tal articulação foi prevista no Nor
deste, em relação, entre outros casos, ao pólo têxtil de 
Fortaleza ou petrolífero de Salvador. Mas a perda de r:itw 
mo na generalizaçãO da experiência confirma a limitação 
da sua concepção, apesar dos seus inegáveis êxitos par
ciais. 

E as propostas de reforma tributária, somente ao nível 
estadual, tenderão a fazer ressurgir o estadualismo, em 
vez do federalismo. 
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Tema, portanto, que merece inclusive um coroamento 
ç:ons_t_itucional, quando o Brasil reorganiza-se plenamen
te a este nivel jurídico máximo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
A crise que se instalo!+, sobretudo nos países do Ter

ceiro Mundo -e que se reflete com intensidade no Brasil, 
mercê de uma _conjuntura e_conômico-financeira interna
cional que vacila entre a insolvência e a ili.quidez, não 
pode ser utilizada como recurso para construção de ra
ciõcíniOs ínibidores à formulação de políticas que assu
mam_uma conotação redistributiva interna, mesmo porw 
que, ao aparente antagonismo, entre crise e redistri
buição, sobrepo_r-se-ia a prel(alênci~ dos critérios de 
eqUidade, no Processo de desenvolvimento do País. 

A _questão das disparidades inter-regionais assumem, 
nesse-sentido; uma especial relevância, haja vista que, no 
Brasil, elas se revelam continuamente persistentes e cres
centes - mormente a partir do pós-guerra - compro
metendo, desse modo, a própria integridade_ nacional, 
sem embargo dos elevados custos sociais que permeiam a 
formação de correntes migratórias que findam por dre
nar o capital humano das regiões periferiCas- ou que, 
mais recentemente, vêm induzindo a geração de fluxos 
migratórios r-eveÍ'sos-, cuja graVidade decorre do confron
tei erit_re a incapacidade de sustentação, proveniente do 
desemprego, nas regiões centrais e a incapacidade de ab
sorção, resultante de circunstâncias como da seca nas re
giões periféricaS especialmente no semiwárido nordestino. 

O Sr. João Lobo - V. Ex• me permite? 

O SR. MARCO MACIEL- Pois não, nobre Senador 
João Lobo, 

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Marco Maciel, o 
discurso de V. Ex• ê tão abrangente, tão oportuno, que 
eu lamento de ter que interrompê-lo nesse ponto da ex
p-ó.S:içãode V.-E?t' Mã.S, V. Ex• tem razões de sobra quan
do den~ncia e identifica. essas distorções,_essas disparida
des do desenvolvimento, tanto nos países do terceiro 
quanto do primeiro Mundo. E vem-nos logo à 
lembrança esses estarrecedores dados que o IBGE divul
gou recentemente, dizendo que o Banco Mundial qualifi
ca ôe miséria abs_oluta o quadro daquelas pessoas que 
têm Lutia renda per Capita anual abaixo de 5 saJários 
mínimos, e con_statamos, ao mesmo tempo, que no Brasíl 
quase 20% da população, isto_ é, 24 milhões de brasileiros 
sã_o _classificados como vivendo na miséria absoluta. Pen
sando bem, o dado deve ser muito correto, não é_escan
_daloso, absolutamente, e acho que ele ficou aquém da 
realidade. A realidade é muito mais grave, muito mais 
séria. Se.há 24 milhões de brasileiros vivendo na misera· 
~bj_licjade quase que. absoluta, podemos afirmar, nós, que 
conhecemos a nossa-região, o semi-árido nordestino, que 
conhecemos o Nordeste, que talvez 50 ou 60% desses 
brasileiros estão ali localizados. Isso caracteriza uma 
enorme disparidade regional, uma enorme disparidade 
deste Pais que tem provocado essa angústia, todo esse 
mal-estar, que preocupa a todos nós homens públicos, 
nri11cipalffiente a-homens como V. Ex•, Governador de 
um dos principais Estados do Nordeste, mas que tam

-bém é atingido por essa disparidade. É urgente que polí
ticas sejam adotadas, e é bom que homens como V. Ex• 
chan)em a atenção e falem e debatam este assunto, traw 
gam esse assunto ao debate póblico, exponham essas 
chagas ao conhecimento de toda a Nação. 

O Sr. José Fragelli - Muito beml 

O Sr. João Lobo- Porque ou se tomam providências 
enérgicas e urgentes ou está seriamente ameaçada a con
tinuidade do Território NacionaL Há-entretanto- e eu 
gostaria de dizer apenas como uma contribuição ao dis
curso de V._ EX~. pois não_ s~ei _se V. Ex' vai abordar esse 
assunto, e por isso que vacilei Interrompê-lo- há entretan
to unia es"perança nova para os países do Terceiro Mun
do, para as regiões do Terceiro Mundo, para os Estados 
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do Terceiro Mundo; há uma esperança nova criada corn 
esse conhecimento novo que está sendo difundido, que 
está sendo implantado na civilização aluai. Todos nós 
sabemos e já está perfeitamente identificado que a civilí
zaçào já está atravessando uma terceira fase; nóS esta
mos atingindo já a fase da informática; o industrialismo 
está morto, não há mais salvação para o industrialismo; 
isso que teriit .s.ua grandeza nos anos 70 agora não tem 
mais remédio; vai ser ultrapassado pela onda do futuro, 
pela onda da informática, pela onda da tecnologia mo
derna, eficiente, que está:sendo comprovadamente útil 
para o desenvolvimento. E a esperança de que eu faJava é 
que devido a essa nova civilização, a esse novo des_envol
vimento, propiciado -pelo uso da alta tecnologia da infor
mática, não é mais necessário que se queimem as etapas 
anteriores; quer dizer, os estados ou países desenvolviw 
dos, os estados ou os países subdesenvolvidos podem 
partir dá mesmo ponto de desenvolvimento, não há mais 
uma distância entre um e outro, o fosso já foi ultrapassa~ 
do pela t~nologia, e ê possível, hoje, que Estados atrasaw 
dos como os Estados nordestinos, que países atrasados 
como os países do Terceiro Mundo tenham a possibili~ 
dade de se desenvolverem igualmente, desde que impor~ 
tem, adotem essa modema tecnologia propiciada pela in~ 
formática, pelos computadores, pela robotização. Era 
este o aparte que queria dar, neste momento, ao oportu~ 
no e brilhante discurso de V. Ex• 

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro Senador João 
Lobo, agradeço o aparte com que me honra V. Ex•, e 
quero dizer que de fato vivemos em um País que se ca
racteriza por agudas e graves desparidades de renda, 
quer interpessoais, como aludiu V. Ex• no início de seu 
aparte, quer inter-regionais. São essas disparidades fato
res inibidores do nosso harmónico processo de desenvol
vimento, e mais do que isso são fatores que fazem com 
que o Pais venha a conviver internamente com graves 
dissídios, cOm graveS problemas. t por isso que concor
do com V. Ex• quando diz que urge enfrentar, enfrentar 
de forma racional, estudada, esses dois desafios; e que 
urge, de modo especial, examinar a problemática dãquf:
las regiões que se caracterizam pela ocorrência simultâ
nea dos dois fenômenos a que se referiu V. Ex•, grandes 
disparidades interpessoais, e grandes disparidades inter
regionais se cotejadas Com-outrits áreas do País. E este é, 
consabidamente, o caso do Nordeste, como, em outras 
proporções, é também o caso da Amazônia. :E: lógico que 
a Amazônia não tem a expressão demográfica que tem o 
Nordeste. A Amazônia, não ê tanto o fato de ser uma re
gião subdesenvolvida, e sim de ser um~ região não_ desen
volvida, porque ainda existem, naquela enorme porção 
do Pais, enormes vazios demográficos. Mas isso que se 
observa com relação ao Nordeste, observa-se até certo 
ponto, com relação ao Norte, observa-se também, em 
certas proporções, com relação ao Centro-Oeste. Con
cordando com V. Ex•, urge lançar os nossos olhos sobre 
esses problemas. Advogo, naturalmente, por esses moti
vos a exeCUção de políticos regionais de desenvolvimento 
nacional. -

Continuo, Sr. Presidente e Srs. S.enadores. 
Saliente-se que, historiCamente, ai políticas de desenK 

volvimento regional vêm incorrendo em sistemáticos 
equívocos, por força do seu caráter marginal, residual e 
exclusivamente compensatório. A concorrência dessas 
políticas com as setoriais resulta, quase sempre, em inefi-
cácia e inconseqUência. -

Importa relevar que toda ação governamental produz 
efeitos regionalmente diferenciados, merecendo, por isso 
mesmo, uma avaliação específica e um pertinente tiata
mento. Tampouco pode considerar-se o desenvolvimen
to regional como vinculado a regiões específicas, ao con
trário, deve ser encarado como um-a dimensão particular 
do desenvolvimento nacional. 

Assim posto, à parte a formulação de políticas iiutâr
quicas de desenvolvimento regional, prefere-se a regio
nalização do desenvolvimento nacional. 
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Esse entendimento não fae-:uha_ co_ncluir-se que a ação 
governamental deve voltarRs~ para homogeneização es
pacial do processo de desenyolvimento, vez que equiva
leria a desconhecer-s_e a dotação de _recursos naturais, a 
capacitação de mão-de-_obra, as economias de aglome
ração, as especifiCidades culturais inerentes a cada re
gião. 

Uma política integrada de desenvolvimento regional 
não pode dissociar-se de um contexto redistributivo mais 
abrangente, que é informado a partir dos propósitos re
lacionados com uma melhor distribuição interpessoal da 
renda e da riqueza e, até mesmO, no plano intergovema
mental, com uma descri_minação das rendas públicas que 
melhor aproveite aos Estados e Municípios. 

Desse modo, a formulação de uma nova política de 
desenvolvimento regional _harmõnico inevitavelmenfe 
conduz a uma revisã_o das políticas nacionais de desen
volvimento, levando-se em conta a ocupação das áreas 
caracterizadas como vazi_qs demográficos ou econõnii
cos, recuperação das áreas deprimidas, bem como a reor
ganização e controle das áreas, onde predominam uma 
elevada concentração de:JLtiyidades produtivas ou de po
pulações. 

Decerto que a elaboração de projetas para cada região 
demanda o concurso das vontades e aspírações locais, 
compatibilizada entre si e com as demais diretrizes do 
desenvolvimento participativo, Nada obstante, propõe
se a adoção de algumas diretrizes gerais: 

a) relativamente ã política creditícia: 
Antes que tudo é indispensável que se promova uma 

reforma bancâria que atefilé para especialização de 
funções, escoimando-se, do Banco Central, as atri
buiÇõeS de banco de fomento e nele centralizando-se as 
atividades que dizem respeito à autoridade monetária, 
Além disso, proceda-se a uma nova estruturação das ins
tituições financeiras oficia.iii (monetárias_ ou -·não), 
assegurando-lhes especificidade e integridade funciOnais, 
bem como estabelecendo-se urna política de crédito vol
tada para as potencialidades de cada região, necessaria
mente compensatória à vi,sta__ das disparidades inter
regionais de renda e repartida, ein termos de aplicações, 
com base na participação regional da popUlaÇão nado-· 
na!. 

b) relativamente à política de gastos públicos: 
A regionalização dos orçamentos fiscal, monetário e 

das estataiS - cnmpreendendo os múltiplos aspectos da 
realidade sócio-ec.onômicã. nacional, a exemplo da edu
cação, ciência e tecnologia, saúde e saneamento, previ
dência social, infraMe"stl-Utura econômica etc, - coilstitui 
a diretriz principal a ser adotada, observando-se o, já aS
sinalado, critério de participação regional na população 
nacionaL 

A adoção da função_re_gional.nQ_o_r_ç_a_mento monetário 
seria, desta maneira, o instrumento válido de fortaleci~
mento da integração nacional, desenvolvendo fluxos 
inter-regionais de população, de capitais, de bens e "ser
viços, de tributos e_ de gastos, que, sob intervenção racio
nal, podem reestruturar as relações não só entre os cen
tros mais desenvolvidos e os periféricos, mas também en
tre as diversas periferfas, que.COmpõem O sistema econó
mico brasileiro. 

No orçamento das empresas estatais, a inserção da 
função regional na pauta dos gastos com investimentos e 
nas licitações conferiria a essas empresas a dimensão na
cional, que lhes convém portar. 

Ao orçamento fiscal, que movimenta o aparelho esta
tal da Nação, reserva-se um estreitamento maior com a 
polítiCa espacial, de forma que a regionalização das 
funções ali contídas, ajustando a distribuição dos gastos 
públicos ao fndice de assentamento da população porre
gião, passaria a objetivar a homogeneização, por cima, 
dos padrões da qualidade de vida pess_oal e social do 
povo brasileiro, 
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Nesse sentido, aliás, não deve ser vista, com reservas, a 
relocalizaç_ão de órgãos públicos para as regiões com me
nor nível de desenvolvimento relativo. 

c) relativamente à política tributária: 
É necessário que se process~m alterações na sistemáti

ca interestadual do ICM, eliminando-se os vazamentos 
intçr-regionais de renda que se operam através desse im
posto, em detrimento dos Estados menos desenvolvidos 
da Federação. Ademais, convém elevar o montante das 
receitas do ICM, compartidas entre Estados e Munic1-
pios, sobretudo mediante:. a introdução do IPI na base 
de cálculo do !CM cobrado nas operações de venda a va
rejO de cigarros; a eliminação das isenções incidentes na 
importação de matérias-primas e bens de capital ~impor
tados no Exterior; a criação de fundos compensatórios 
para as isenções e imunidades relativas à exportação 
para o Exterior de, respectivamente, matérias-primas e 
produtos manufaturados; a revisão global das isenções e 
reduções de base de cálculo. 

Com respeito às trailsferências federais - especial
mente as decorrentes do Imposto Único sobre Lubrifi
cantes e Combustíveis Líquidos ou Gasosos, Imposto ú
niCo sobre Energia Elétrica, Imposto único sobre Mine
rais, Imposto sobre Trànsportes Rodoviários, Taxa Ro
doviária Únic;a e quota-parte estadual do Salário
Educação --:-_devem-se adotar critérios redistributivos, à 
semelhança daqueles adotados na repartição do Fundo 
de ParticTp3.-ÇãO- dos Estados-FPE. Por fim, a política de 
incentivos fiscais, com b~se no Iinposto de Renda, deve 
restringir-se a aplicações nas regiões menos desenvolviM 
das, procurando-se internalizar regionalmente os resul
tados de suas aplicações. 

d) relativamente à política agrícola.: 
A. política de redistribuição espacial das atividades 

agrícOlas- deVe Voltar-se para a permanente elevação das 
condições de bem-estar sqcial e individual, sem clC$curar
se das metas -re{açjonadas coro a eficiência produtiva, 
além de garantir continuamente a ocupação da força de 
trabalho rural e de conservar os recursos .naturais, como 
condição imprescindível à permanência do processo pro
dutivo. 

A política de aumento da produção e produtividade 
agrtcolas, encarada sob a ótica do desenvolvimento re
gional, deve atentar para as especificidad~ regionais, No 
Nordeste, por exemplo, deve centrarMse na preocupação 
de poupar-t:errã.S, recorrendo-se à implantação de siste
mas racionais de acumulação e manejo da água, à utili
zação de mudas e sementes selecionadas, à adoção de 
práticas de proteção de solo e ao uso de insumos moder
nos; no SUl e no Sudeste, deve orientar-se o processo de 
modernização agrícOla, a fim de que não implique em 
uma excessiva substituição de mão-de-obra; na Amazô
nia e no Centro-Oeste, deve objetivar-_se a absorção de 
mão-de-obra, através de uma agricultura, pelo menoS 
parcialmente, voltada para o atendimento do mercado 
interno regional. 
--As linhas básiCaS de uma política regiollalizaâa de de
senvolvimento agrícola devem estar assentadas na reor~ 
ganizaçàa funQiária, na expansão racional da fronteira 
agrfcola, no zOneamento agríCola e na discriminação es
pacial dos mecanismos de apoio à produção agrícola. 

e) i"elativanl.ente à política industria.t: 
A política de desce;ntralização industrial deve 

fundamentar-se na especialização e complementaridade 
inter-regionais, observando, por um lado, as economias 
externas e potencialidades de cada região e, por outro, a 
implantação, nas regiões mais distantes dos principais 
núcleo_S iildustríais do País, 9e gêneros de indústrias que 
produzem mercadorias de alto valor específico - a 
exemplo das indústrias aeronáutica, eletrônica, ótica e 
mecânica fi_na, além de alguns segmentos das indústrias 
metalúrgica, mecânica, de material elétrico, de material 
de comunicações e de mâquinas e aparelhos de uso do
méstico e de escritório. 

Novembro de 1983 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. MARCO MACIEL- Com prazer, ouço V. 
Ex~, nobre Senador Helvídio_Nunes. 

O Sr. lfelvídio Nunes - Eminente Senador Marco 
Macief, o meu aparte tem apenas o sentido de 
homenageã~lo. 

O S_R. MARCO ~ACIEL- Muito ob_~ig_ado a V. Ex• 

O Sr. _ _H_~Itidio Nunes - V. Jâ?l~ está produzindo um 
discurso que realmente honra esia Casa. A partir de um 
quadro geral, o mais amplo, V. Ex' extrai conclus.ões que 
dizem de perto do interesse de nosso País, e, em seguida, 
projeta resultados para a nossa região, o Nordeste. V, 
Ex• oferece matéria em abundância para estudo, para 
que todos pensem e para que todos busquem os verda
deiros caminhos e as reais soluções, O discurso de V. Ex• 
convida a todos ao estudo. O discurso de V. Ex• é uma 
peça que have.rá -de Ser lida e meditada Po-i todos os Se
nadores, pelo Congresso e pelo País. Meus parabéns a V. 
Ex• 

O SR. MARCO MACIEL- Caro Senador Helvídio 
Nunes, quero agradecer, entre sensibilizado e desvaneci
do, o aparte com que me honrou V. Ex' E d<;vo dizer 
que, talvez por sermos da mesma região, da região nor
destina, nós temos uma ampla identidade de pensamen
tos, sem considerar que há muito tempo nos liga uma 
forte amizade que é acrescida de minha parte por uma 
grande admiração pelo trabalho que V. Ex•, como ho
mem público, nos diferentes cargos que tem exercido, 
tern realizado em prol do País. 

Querei, em agradecendo o aparte de V. Ex•, dizer que, 
com efeito, nós precisamos refletir cada vez mais sobre 
as vicissitudes multirregionais do País. E que, certamen
te, a nossa crise, a crise que atravessamos no momento, 
por certo seria hem menor, se o modelo brasileiro de de
senvolvimento tivesse sido mais bem-sucedido no plano 
da carreção das djsparidades inter-regionais. A crisi:, a 
meu ver, penaliza, sobretudo mais fortemente algumas 
regiões, em virtude dos grandes desníveis com os quais 
ainda convive o nosso País, E por isso acho que o mo
mento da crise seja tcilvez o momento propício para que 
reflitamos sobre estas disparidades regi._onais, e busque
mos, integrada e unidamente, Legislativo e Executivo, 
encontrar políticos para que o País possa, efetivamente, 
ter um desenvolvimento que itão seja apenas mero sinó
nimo de crescimento económico. 

O Sr. Gastão Müller - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não. Ouço V. Ex•, 
meu caro Senador Gastão Müller. 

O Sr. Gasti-o Müller- Eu estou, eventualmente, na 
Liderança do Partido, então, em primeiro lugar, quero 
congratular-me com V. J_:x~. não pelo discurso, mas pela 
conferência brilhante, que V. Ex• está terminando de fa
zer. 

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Gastão Müller - E que nós poucos, aqui pre
sentes, hoje~ nUm dia, como se diz na gíria;. "enforcado 
entre o domingo e o feriado", e com a posse de um ex
Senador como Ministro, tudo _isso implica, naturalmen
te, numa ausência de maior número de Senadores n.o ple
nário,- mas o que aqui fiCaram se deleitam em ouvi-lo. 
Mas, Senador Marco Maciel, eu estou com uma dúvida. 
Não quero polemizar, mas aprender. V. Ex• falou muito 
em economia regional. Onde é que fica ai a unidade iia':. 
cionaf? Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta: 
esse plano de governo tão bem elaborado por V. Ex'- e 
como disse há pouco, o Senador José Fragelli, que de
monstra que V. Ex• conhece o assunto, porque quando 
S. Ex• começou a citar a teoria, V, Ex• já adiantou a con-
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clusão do autor do livro, mostrando que conhece o as
sunto .,..,.... a raiz do problema brasileiro não é um proble
ma instltucional? v: Ex', que-é um __ pr~_i~enciãvel, não 
teria muito mais força para resolver C:sse problema se 
fosse eleito diretamente, pelo voto direto? São .as duas 
perguntas que ficam no ar para que V. Ex•, Coffi a habili
dade que tem e a sabedoria política que lhe ê peculiar, 
responda para que nós fiquemos SãOendo e, além disso, 
conste dos Anais do Congresso Nacional. 

O SR. MARCO MACIEL - Caro senador GaStão 
Maller, Líder em exercício do PMDB nesta Casa, eu gos
taria de inicíar a resposta ao- aparte com que me brindou 
V. Ex•, dizendo iníciillffiente que tenho para mim que o 
Brasil é, em função do seu enórme espaço geográfico, ~~ 
fim, uma Nação continente, e que abriga enormes dispa
ridades regionai.s~Cfue Oesafiain O Govern-o, porque essas
diversidades regionais têm se mostrado nocivas com re
lação ao orgâriíco- desenvolvimento dO Pais~ Natural
mente, o que defendo ê que sempre se formulem progra
mas nacionais de desenvolvimento, conscientes do fato 
de que somos uma Nação multirregional, e que, sempre 
nos programas nacionais de desenvolvimento se tenha 
bem presente a sua componente regional ou, mais preci~ 
samente, que se formulem po.líticaS regio11ais -de desen~ 
volvimento nacional. Creio que enquanto não se pensar 
que a nossa Nação - e- sua força reside muito nisso - 6 
uma realidade multirregíonal, nós certamente incorrere-
mos em erro. 

Por isso é que, respondendo à primeira parte do aparte 
de V. Ex•, eu diria que não- há~ em absoluto,_qualquer 
conflito entre políticã.s naCióriiiiS- dé d-esenvolVimento e 
que se busque inserir na forrriUlaçào (fõs programas de 
desenvolvimento um tratamento específico- para cada 
uma das diferentes Regiões. Pelo contrãrio, diria qU.e-eS-' 
sas polífíea"S--s-e compretim e até que as políti~ã:S nacio
nais de desenvolvimento só serão beiit sucedidãs na pro
porção em que contemplem os problemas espaciais bra
sileiros. 

Agora, lembra bem V. Ex•, que o verdadeiro desenvol
vimento só se realiza sobre a êgide da democracia. E no 
começo do meu discurso, fiz quest[o de dizer que demo
cracia e desenVolvimento eram, de forma sintética, as 
duas maiores aspirações da Nação brasileira. -Comungo 
desses princípíõs,-e por ísso é que tenho dito -e apro
veito a ocasião para repetir -, _cjue pessoalmente sou a
favor de que se restabeleçam as eleições díretas para a~ 
Presidência da República e, nesse sentido, tenho me ma
nifestado reiteradas vezes. Sabe todavia, V. Ex•, que 
para que se promova o retorno em nosso Pais às consul
tas diretas, se faz mister que Sc(reã:Hie préviamente uma 
reforma constitucional. E isso--hiipCiita em um acordo-
entre os Partidos que têm assento nas duas Casas do 
Congresso Nacional, vez que nenhum8. -das agre~iaçõ_~s
políticas aqui representadas, dispõem dos dóis tCrços in
dispensáveis à modificação dO texto constitucional. Ade
mais, em assim fazendo, o País estará retomando não so
mente sua tradição republicana mas, também, seu cami
nho dos anteriores textos constitucionais. Quero, --ao- fi
nal, agradecer a V. Ex•, as maóifestaçõ-es extremamente 
elogiosas com que me honroU. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, Cõi:tcluúido: _ 
A viabilização desse objetivo -depi:ii<l:e, basicamen_te, 

da conjugação dos mecanismos indutores da atividad~ 
industrial - consubstanciados nas políticas fiscal, cam
bial, creditícía etc~ -,- com~a- :iinplantação da necessãria 
infra-estrutura. -

Ressalte-se, contudo, que o processo de descentrali
zação industria[ deve manter-se ajustado à retomada do 
processo de desenvolvimento no País, balizada pela recu-
peração da economia mundial. -

Há necessidade de um planejamento que inclua objeti
vos alcançáveis na redução das disparidades entre re
giõ'es, com providências coerentes entre si e coinpatfveis 
com o que se propõe para o resto do País, definidas em 
metas fuadas no tempo e no espaço, executadas com fir
meza e continuidade administrativa. 

A Sr~ lrig Célia - Permite V. Ex• um aparte'! 

o·sR. MARCO MAClEL -.Ouço-a com praÍ:er, c~ra 
Senadora lris Cêlia. 

A Sr" I_ri,s Célia - É extremamente agradável, nesta 
tarde, ouvir as_palavras de V. Ex~, como ·uma verdadeira 
demonstr;cão de sabedoria, de conhecimento dos 
problemas nacionais e de conhecimento tambêm da so
lução desses problemas. Congratulo-me com V. Ex•, 
como üma defensora da regionalização do planéjamento 
e desenvolvimento, especificamente na área da Edu
cação, por já tei seiifido na própria carne quanto_ o povo 
dos Estados menos desenvolvidos, mais carentes, são 

-menos- beneficiados numa política nacionalmente traça
da. E eu diria até que esse é o pressuposto básico da inte
gtãção nacional: o respeito à cultura de cada povo, o res
peito às possibilidades de cada povo e o respeito aos 
problemas de cada povo. Eu digo a V. Ex" que estaría
mos extremamente &ratificados se o tivéssemos um dla 
na Presidência da Repúblíca, não menosprezando os de
mais, m~s por sentir que a Amazónia teria, em V. Ex" um 
defensor das terras longínquas e esquecidas, mas tão 
produtivas, -e que representam um potencial económico 
incrível não apenas para desenvolver-se a si própria mas 
a própria Nação. Congratulo-me com V. Ex•, muito fe
liz, nesta tarde, Senador Marco Maciel. 

O SR.-MA":RCÓ~-MACIEL - Prezada Senadora Iris 
Célia, inicíalrilenté agradeço, muito_- sensibilizado, o 
ãPirte-Com que me honrou V. Ex•, e de modo especial,_ a 
contribuição que V. Ex• traz ao meu discurso, quando 
'chama atenção para um fato que gostaria, nestas minhas 
palavras finais, de insistir, Sr. Presidente.~ de que quan
do defendo a regionalização dessas pqlíttcas nacionais de 
desenvolvimento, não o faço apenas no plano meramen
te_-ecO.rlõm_ico_ ~u eco~ômico-financeiro, mas as estendo, 
também, a todos_ os setores da ação governamenta.I: no 
pla!lo da Saúde, no plano da Previdência e no plano da 
Educação, como acertadamente lembrou a Senadora Iris 
Célia, porq_ue efetivamente nós deveríamos ter uma polí
tica integrada, glObal, que contemplasse todos os setores 
~a ~ção ·gOvernamental - o econônüco. o financeiro, o 
s~ci~l,_ o político e até, convém não esquecer, o cultural. 

Mas, Sr. Presidente: 
Ao se operar tal transformação nada mais está fazen~ 

do do que se propiciando o mais adequado processo de 
crescimento para o País com incomensuráveis benefícios_ 
e vantagens no plano social. 

Não foi por outra razão que o Papa João Paulo 
XXIII, em sua famosaencidica "Ma ter et Magistra", as
sinafava com precisão, suas preocupações com a açào de 
nlvelaméilto e pí()pulsão das zonãs subdesenvolvid~~:
"Enfre oS cidadãos pertenCentes à meSl}la comunidade 
politica ·não é rarO existirem pronunciadas desigualdades 
econômico-soci8.is, devi~O a uns Viverem e operarem nas 
zonas economicamente mais desenvolvidas e outros em 

_ zan_as econômic~ menos desenvolvidas. Em tal situação 
a justiça e a egilidade exigem que os poder&:s públicos 
-atuem para eliminar ou reduzir essas desigualdades. Para 
tar fim, deve-se procurar que nas zonas menos desenvol
vid~s sejam assegurados os serviços públicos essenciais e 
o sejam nas formas e nos graus sugeridos ou reclamados 
Pelo ambiente e correspondentes ao nível médio de vida 
em vigor na comunid~de nacional. Mas é jgualmen_te ne· 
cessário que ___ se empreenda uma apropriada política 
econômico-social, principalmente quanto à oferta de tra
balho, deslocações da população, salários, contri
buições,_ crédito, investimento, atendendo particular
mente as indús_trias de cai'áter propulsivo, política apta a 
promover a absorção e o emprego rendoso das fo~ças de 
trabalho para estimular a iniciativa da empresa, para be
neficiar os recursos locais". 

Todas as sugestões aqui externadas têm por única e ex
cluSiva fínalidade enfatizar a necessidade vital de um 
maiór equilíbfió inter~regional, em termos económicos, 
sociais, culturais e institucionais, visando uma maior 
de~Jcentralização política do Pais. 
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Eis o que se preconiza cm relação a essa importante di
mensão do desenvolvimento brasileiro, que serã mais 
integro na medida em que absorva a conotação multirre
gional ()U, se preferirem. espacial da realidade brasileira. 

Trago, com esta proposta, a esperança de que o assun
to seja adequadamente debatido, pois o que todos nós 
des~jamos é assegurar ao País um desenvolvimento que 
seja a síntese do que pretende o homem brasileiro e cons
títui os seus valores maiores: um desenvolvimento execu
tado sob a êgide do reB:ime democrático e atento aos pro
pósitos de garantir, a todos, bem-estar, justiça e liberda
de. 

Muito obrigado. (Muito beml Palmas.) 

O ·sR: 'PRESlDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre_Sena.dor José Fragelli, por cessão do 
Senador Almir Pinto. 

O SR. JOSE FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente. Srs. Senadores: - -

O meu pronunciamento refere-se a um interesse parti
cular, d.igilmos assim, do meu Estado, em fase de reivin· 
dicação junto ao Ministê-rio da IndúStria. 

Há um projeto de construção de uma fábrica de ci
mento no novo Município de Bodoquena, Mato Grosso 
do Sul, a ser implementado por uma das maiores empre
sas do nosso Pais, que é a Camargo Corrêiá lndustrial 
Sf A. Esta firma vem de se dirigir ao Sr. Ministro solici· 
tando a .aprovação do. seu projeto e a justificação que ela 
faz perante o Ministêrio da fndústria e Comércio ê en
dossada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul, através do seu ilustre e incansável Secretário de-Es
tado de Indústria e Comércio, Dr. Era ido Saldanha Mo
refni, que me-enviou cópias de ofíCio por ele dirigido ao 
Dr. João Camilo Penna, encaminhando, com a sua insis
tente solicitação, o p!eito da Camargo Corrêia Industrial 
Sf A, para construção dessa usina em Mato Grosso do 
Sul. 

Sr. Presidente, nós acabamos de ouvir, sem favor ne· 
nhum. o notáv_el pronunciamento do Senador Marco 
MaCiel, justamente abordando a questão do desenvolvi
mento nacional, e de como eJe deve ser programado e di
rigidO para uma política de crescimento económico inte
gral da Nação brasileira. Ern aparte eu me permiti 
lembra~ que_para que Estados subdeSe~volvidos, econ~
micamente aindã atrasados, possam ter um desenvolviR 
menta promissor é- necessária a intervenção do Estado, 
pelo menos naquelas oportunidades em que, surgindo 
uma iniciativa que possa, de fato, Úú::rementar a econo
mia provinCiana ou reg-ional, a intervenção do Estado se 

- faça no sentido de apoiar essa iniciativa. 
1:: ~Iaro ~-u~-agOfa .eu fal_o abordando um. aspecto mui

-iõ particular da questão, porque a política económica 
desenvolvimentista que se devia adotar éjustamentees~ 
sa, _que foi exposta pelo nobre Senador Marco MacieL 

Ma lo Grosso do Sul, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é 
um dos Estados que, feljzmente, tem a possibilidade de 
crescer, economicamente, em taxas apreciáveis, não obs· 
tante .a ~ise naçio_nal. 

_Eu vou me permitir ler e comentar, rapidamente, al
guns trecho~ da exposição feita aos Sr. Ministro, sobre o 
Estado de Mato _Grosso do Sul, que se encontra num 
processo acelerado de ocupação territorial, sobretudo 
devido a uma notável expansão agrícola, com destaque 
nas culturas de arroz, de soja, de milho e de trigo, espe
cialmente soja e trigo, crescendo em taxas anuais de 190 
e 128% ao ano.. 

Na safra de 82f83 Mato Grosso do Sul foi o terceiro 
Estado em produção de soja. Esse crescimento se refletiu 
na economia comum como Um todo, de tàl sorte que se 
espera nos anos desta década de 80 uma taxa anual de 
crescimento econômico, em Mato Grosso do Sul, na 
Base de 8_a 10%J. 9uando ~abemos que, pelo menos, para 
esses próXimoS dOis anos, a taxa de crescimentO nacioriâl 
ê zero. 
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E me aparteia, quase em surdina, o meu prezado ami
go, Senador João Lobo, dizendo; "Olhe lá". Realmente 
nós estamos em expectativas que não são nada promisso
ras, tendo em vista a política adotada pelo Governo, 
com seus compromissos assumidos perante o FMI, de 
desacelerar a economía brasíleíra, até mesmo de tomar_ 
medidas que estanquem a produção econômica, de um 
modo geral, de sorte que as expectativas de crescimentO 
de nossa economia não são nada róseas. Nós esperamos 
que, nesta década de oitenta Mato Grosso do Sul tenha 
um crescimento semelhante âquela do Estado doYaranâ, 
entre os anos 50 e 70, justamente porque O Solo de gran
de parte do nosso Estado é uma_ç_ontinuação-do solo do 
norte do Paranã, e parece-me que, talVez, quanto à agri
cultura mecanizada, apresentando alguma vantage~. 
porque o territórhma_to-grossense, coberto pelas terras_ 
vermelhas e roxas é menos acidentado do que o terrítorio __ 
paranaense. 

Sendo assim, com essas expectativas, mostra a plei
teante que Mato Grosso do Sul, tendo apenas uma fábri
ca de cimento da ltaú, em Corumbá, produz pouco mais 
de 50% das suas necessidades, importando o produto 
sobretudo de São Paulo e do Paraná, e um pouco dos ou
tros Estados, dadas essas dific_ulda®s de- comunicação, 
particularmente rodoviária, porque, põi exemplo, Goiás 
e Minas, não se encontram ligados a Mato Gro_sso por 
ferrovia, mas tão-somente por rodovias. 

A demanda, Sr. Presidente, prevista para os próximos 
anos, vai num crescendo bastante promissor; se essa de
manda para este ano de 1983 éãValiada.._em 360 mil tone
ladas, para os próxfrilõ-s lO anos crescerá até 1 milhão e 
130 mil toneladas. 

Esta fábrica projetada, e se agora iniciada, deverá en
trar em produção apenas no ano de 1989, quando o_ mer
cado oferecerá a possibilidade de um_cons\lm_Q_ _ _de_720 
mil toneladas, em média. 1\ssim, a implantação dessa 
fábrica em nada virá prejudicar a quê hoje se encçmtra 
inStalada na minha cidade de Corumbá, que tem uma 
grande jazida do melhor calcário para produção de ci
mento porque, como foi dito, esta apenas satisfa-z à de~ 
manda de 58% do consumo sul-mato-grossense. 

Há dados, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que mos
tram não haver apenas um interesse particular de Mato 
Grosso do Sul, na instalação desta fábrica, porque pou
co mais de 50% do seu consumo, sendo satisfeito, sobre
tudo por Sãb Paulo e pelo Estado do Paraná, o dispên
dio no transporte do cimento para Mato Grosso do Sul 
exige um emprego, sobretudo de óleo diesel, em quantí-
dades apreciáveis. -- ---

A economia que haveria de se fazer agOra, se fossê 
possível suprir por uma usina de cimento a demanda de 
Mato Grosso do Sul, seria de nada menos 31 milhões e 
500 mH litros de óleo die_s~l. que correspondem 660 mil 
barris de petróleo -ano, no valor de 19 mil_bões e 800 
mil dólares. 

Só essa consideraÇão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
mostra o quanto vai de interesse naciorial, ta:Inbém, n·a: 
implantação da usina, em Bodoquena, pela firma Ca
margo Correia. 

O Sr. João Lobo- Pei'Il1ite V. Ex• um aparte? 

O Si. José Fragelli - Com muito prazer.-

O Sr. João Lobo- Senador José Fragelli, tenho certe
za de que o pleito encampado pelo Estado de V. Ex•, o 
grande Mato Grosso do Sul - v ;ti encontrar a mais 
aberta, a mais entusiástiCa-aceitação por parte do Minis
tério, porque além de ser uma firma de alto porte- Ca
margo Correia é um_a _fi_an.a__jiç projeção mundial. 

O SR. JOSll FRAGELLI - Exato. 

O Sr. João Lobo --"'"'SQma esses clados fabulosos que 
V. Ex• juntou, quanto à economia de combustível, de 
transporte do cimento dos Estados vi~inhos. Mas fico _ 
pensando Senador José Fragêlli, que esse pleito terá mais_ 

pronta aceitação na mente aberta do Ministro Camilo 
Penna, que deve ser o responsável, ... 

O SR. JOS:t FRAGELLI- Muito bem! 

O Sr. João Lobo- ... pelo fato de ele estar prevenido, 
como homem esclarecido que é, que o Brasil está, ante o 
enorme desafio, o enorme dilema que está chamando a 
ate_nçào, e solicitando a inteligência e a capacidade de to
dos os seus homens, principalmente dos seus homens 
públicos e dos seus empresários. Eu citaria, sem querer 
me alongar no aparte e apenas para dar uma modesta 
contribuição, ao seu discurso ... 

O SR. JOSJ!: FRAGELLJ- V. Ex• dá uma contri
buição valiosa ao meu discurso. 

-O Sr. João Lobo- V,- Ex~ viu os dados que foram 
publicados tão recentemente: o Brasil tem, hoje, cerca de 
80 milhões de habitantes, nas suaS zonas urbanas. E estes 
80 milhões, no ano 2.000, serão 160 milhões, pelas pro
jeções mais corretas que o_ IBGE pode fazer. Quer dizer, 
daqui a 17 anos estará dobrada a população urbana. E 
isso vai implicar em que tudo o que se fez até agora, ao 
longo de quase 500 anos no Brasil, terá que ser construí
do, terá que ser feito em 17 anos, para abrigar esteS no
vos 80 milhões de habitantes. Então, V. Ex• pode aquila
tar o que Mato Grosso do Sul vai precisar, em matéria 
de fábrica de cimento, para atender à demanda enorme 
das suas cidades. O cimento é principalmente, aplicado 
~a construção ~e moradias, de prédios, de obras públi-
cas, etc, nas zonas urbanas. --

O SR. JOSll FRAGELLI- Exato. 

O Sr. João Lobo- Então, temos certeza, Senador 
Fragelli, no momento em que nos solidarizamos ccim V. 
Ex~ e com o pleito do Estado de V. Ex• para a implan
tação desta fábrica - que ela terá a maior receptividade 
por parte do Ministério da Indústria e do Comércio. 

As vantagens não ficam só aí, porque essa usina de ci
mento dará I, lOO empregos diretos no meu Estado. E 
sendo uma região vizinha da cidade de Corumbá, onde 
acredito haja uma boa parcela da população urbana de
sempregada, ali na fronteira da Bolívia, esses 1.100 em
pregos poderão aproveitar a mão-de-obra ociosa que se 
encontra na própria cidade de Corumbá, onde temos a 
única fábrica de cimento do meu Estado. 

A arrecadação prevista de impostos subirá a 2 bilhões 
e 158 milhões, em moeda de maio de 1982. Poderá. ser 
aproveitado o_ carvão vegetal pelo desenvolvimento de 
catorze mil hectares de floresta de eucalipto, e cons
trução de. fornos __ de alvenaria com a produção de sessen

·-ta mil toneladas-ano de carvão necessário. 
_Queç!J diz~r, aqui, que não_s_e espere uma devastação 

nas matas de Mato Grosso para a produção do carvão 
vegetal, porque eu acredito que Mato Grosso d_o Sul te
nha uma das maiores áreas reflorestadaS do País. Não 
conheço as outras: ma~ só ali no Sul do nosso Estado há 
quinherüos e dois mil hectares reflorestados, calculando
se grosseiramente, seiscentos milhões de árvores nesse re
fll::)res~al!lento, a maior parte situada ao longo do eixo da 
Rodovia Noroeste do Brasil, entre a cidade de Três La
goas, fronteira com São Paulo, e a ·capital do Estado, 
Campo Grande, rluma extensão, parece-me, de trezentos 
e Vinte qUilômetros mais ou menos . .e. uma área de terra_s 
fracas, mas que se prestou para um excelente refloresta
mento. Então, nem esse inconveniente de desvestir nos
s~ matas, que sempre se lembra, na produção de carvão 
vegetal, existirá. E desses quinhentos e dois mil hectares 
reflorest_ados, já em situação de corte_, em idilde de cm::t_e, 
há treZe·n·tos e cinco mil hectares reflorestados com árvo
res que já devem ser cortadas. Aliás, isto está criando um 
problema em Mato Grosso do Sul, porque o investimen
to foi grande, e não tem havido a demanda esperada 
para o aproveitamento dessa grande área. Nós falamos 
reflorestada, mas quase eu diria fio restada, porque sendo 
de terras pobres e um cerrado enfezado, como nós dize
mos lá, a área foi mais florestada do que reflorestada, 

O SR. JOS:It FRAGELLI- Eu agradeço a_V. Ex", porque o que se des_truiu foi muito pouco, de quase oe-
sobretudo o desenvolvimento do seu raciocínio, quase nhum valor econômico. 
matemático, no que se refere às projeções dO nosso Cres- As jazidas de calcário existentes na Bodoquena são 
címento populacional, com todas as suas consequências das maiores do Brasil e de qualidade execepcional. En-
de ordem social, de ordem econômica , 0 aumento das tão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a implantação dessa 
nossas áreas urbanas e todos os problemas que isso ím~ fábrica de cimento _em Bodoquena, novo municfpio des-
plica. membrado do de Miranda, tem todas essas vantagens e 

Concordo __ cam V. Ex•, também, no conceito que faz _ nenhum inconveniente. 
sobre o ilustre Ministro Camilo Penna que, aliás, é um Queremos, daqui, fazer este apelo ao eminente Minis-
dos Ministros em posições das que mais têm recebido 0 tró da Indústria e Comércio, para que ele aprove o quan-
apoio da opinião pública nacional, sobretudo daqueles to antes o projeto da Camargo Correa Industrial Sf A, 
que defendem, com ardor, a predominância do interesse porque sabemos muito bem que esses projetas obedecem 
nacional sobre os alienígenas. a motivações que muitas vezes dependem da oportunida-

0 Ministro Camilo Penna tem sabido se colocar, se de. 
posicionar, muitas vezes contrariando até algumas dire- QUero aqui citar um caso para comprovar: quando 
trizes governamentais, naquHo que ele acha que elas não Governador do Estado, eu apelei para meu prezado ami-
estão bem adequadas às reivindicações nacionais. Tam- go, o industrial Sebastião Camargo, para que instalasse 
bém 3.cho que, sendo como é, um homem aberto a so- uma siderúrgica em Corumbá. E ele se dispôs a isso e me 
luções como" essa, o Ministro Camilo Penna deve receber disse, na oportunidade~. "Não será a Camargo Correa 

-· -.-es.s~pleito, que não é apenas de uma firma, inas-é mRis - qua vai criar uma aciaria em Corumbã" -prevista à é-
do Estado de Mato Grosso._E é por isso que estou fazen- - poca mais-ou menos para 120 a 150 mil toneladas- "se-
do este pronunciamento, por solicitação do nosso Secre- rei eu, Sebastião Camargo". 
tário da Indústria e Comércio, o nosso prezado amigo, O projeto apresentava as melhores expectativas. No 
também um empresário que está deixando os seus inte- .entanto, eu já havia sabido antes, numa conversa com o 
resses particulares para servir à administração mato- ex-Ministro e hoje nosso colega Senador Roberto Cam-
grossensse. ACredito que Eraldo Moreirã esteja sacfifi- pos, que, nas convenções entre os dois países, Bolívia e 
~ando até, realmente, os seus interesses das suas empre- Brasil, em um dos pontos fixados, e para atender a uma 
sas para-bem servir aõ meu Estado. Eu acho que tudo séri_e_~e_cQn_yeniênc_ias mútuas dos dois países, o Brasil 
isso que ri MiniStro Camilo Penna recebe, e recebe bem assumiria o compromisso de que se se instalasse uma si-
essa reivindicação. Agora, queremos uma boa solução, derúrgica na região, ela seria colocada no lado boliviano 
porqUe Sabemos que também hã pressões em contrário, e não no lado brasileiro, aproveitaJ1do, portanto, mais os 
como sempre há interesses contrariados. O que espera- minérios de ferro e de manganês das minas de Mutum, 
mos é que p3.ire acima de tudo 0 interessenã.cional e 6 in- que são as mesmas minas do Urucum no lado brasileiro, 
teresse de uma região das mais promissoras do País, que que, atravessando a fronteira, forma também essa gran-
ê o Estado de Mato Grosso do Sul, com esses índices que de jazida de manganês e de ferro no lado boliviano. 
acabei de demonstrar, de possível e esperado crescimen- Eu me recordo de que Roberto Campos me disse, na 
to econômico. oportunidade, que entre outras vantagens estaria essa a 
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de proporcionarmos meios, recursos, rendas, à Bolívia, 
que tinha dificuldades, como tem atê hoje,- assistimos 
isto há um mês -de solucionar seus débitos para com o 
Brasil. Quando tratei - e o Sebastião Camargo vai me 
Perdoar estar hoje revelando isto - com ele, ficou acei
tada a possível construção da siderúrgíca de Corumbá,
vim com Kerrna Machado, que era, então, o Presidente 
das Centrais Elétricas de Mato GrossO, ao Ministro da 
Indústria e Comércio. Dias LdtC: e S. Ex• repetiu aquilo 
que Roberto Campos jã me havia ditç: que não era 
possível instalar, do lado brasileiro, essa siderúrgica. 

Conto o fato para mostrar como as opol-tunidades são 
perdidas. Passou aquela fase, hoje não á interesse iior 
parte de ninguém em instalar uma siderúrgica nas pro
porções que Sebastião Camargo se propunha a implan
tar na minha cidade de Corumbá, em Mato Grosso do 
Sul. Não queremos perder a oportunidade de construir 
uma grande fábrica de cimento numa região riquíssima 
de calcárío, ali à margem dil Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil e eu poderia acrescentar a essas vantagens to
das aqui já anunciadas, que a própria Nororiste doBra
sil, transportando essa nova produção, de 89 em diante, 
melhorará as condições da exploração industrial da fer
rovia; eu r:ião sei hoje, mas li.ã"4- anos atrás a Noroeste do 
Brasil era uma das poucas ferrovias nacionais que não 
davam prejuízo, equilibrava o déficit com a sua receita, 
havia um equilíbrio, uma estiada· bem ~ftdmin-istrada. 

Isso tudo, Sr. Presidente e SiS. Senadores, vem ao en
contro de inte-ress-es qUe -nàOSã-o apenas-fOCãis, regionais, 
estaduais, como de Mato Grosso do Sul, mas também do 
próprio País. Eu, em aparte ao eminente Senador Marco 
Maciel, lembrei-o as lições de Gunnar Myrdal, dizendo 
que é necessária a intervenção do Estado, não deixando 
ao livre jogo das forças á6- mercado o desenvolvimento 
econômico das regiões, porque essas forças cegas do 
mercado tendem a c-oncentrar, sobretudo, a produção in
dustrial, e a não deixar que haja um processo de expan-
são das iniciativas ec_onômicas. -

Agora, neste caso do Mato Gr.osso, também podemos 
assim fundamentar a reivindicação do nosso Estado, 
para a aprovação, imediata, desse projeto que- repito 
- talvez seja mais de Mato Grosso do Sul do que de 
urna firma empresarial, porque é uma daquelas iniciati
vas que virão promover o desenvolvimento de uma re
gião que, agora, é puramente de produção rural. 

Gunnard Myrdal, aqui na sua exposição, no chamado 
Princípio da Interdependência Circular, de um processo 
de causação acumulativa que, diz que se estende a todo o 
campo das relações sociais, e dá um exerUp16 que- per
mitam tomar mais 5 minutOs - é muito interessante. 

Ele cita, aqui, a hipótese-de uma fábrica localizada 
numa cidade e que se venha a incendiar. Diz ele: 

"O efeito imediato dessa mudança primária seria 
a firma proprietária deixar de operar e os trabalha
dores perderem o emprego. Esse resultado diminui
ria as rendas e a demanda. 

Por seu turno, a diminuição da demanda reduzirá 
as rendas e causará desemprego em todos os outros 
negócios da comunidade, cujos produtos e serviços 
eram vendidos à firma e aos seus empregados. 

Desencadeia-s~."- e aí está a teoria dele muito 
simples, muito objetiva e muito verdadeira -," as
sim, um processo de causação circular com efeitos 
que se acumulam, à feiÇão de um "drculo vicioso';. 

Pois bem, este aqui é um exemplo da aplicação da ide
ia da Causação Circular Viciosa Acumulativa, ê urrl 
exemplo negativo. Mas há o exemplo positivo~ há o caso 
da iniciativa que, se feita, se re-alizada, ela, justamente~ 
produzirã os efeitos contrários, os efeitos de acumular 
um processo de crescimento econômiCo, de enriqueCi~ 
menta das condições locais de produção, de trabalho, 
com todas as suas seqGelas. 
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E vou-me permitir ler, rapidamente, o que diz o emi
nente economista sueco: 

uTodavia, o processo acumulativo também fun
ciona se a mudança inicial for favorável. A decisão 
de localizar uma indústria em determinada cOmuni
dade, por exemplo, impulsiona seu desenvolvimentO 
geral. Proporcionam-se possibilidades de emprego e 
rendas elevadas àqueles que se encontravam desem
pregados ou com empregos de baixo saláiio. Os 
"negóCíos locais" podem florescer à medida que au
menta a demanda para seus produtos e serviços. A 
mão-de·obra, o capital e a iniciativa são atraídos de 
fora para aproveitarem as oportunidades de espan
são. O estabelecimento de um novo negócio, ou a 
ampliação de um ~~j~tente, expand~ o mercado para 
outros, como acontece, em geral, com o aumento 
das rendas e da demanda. Os lucros em elevação au~ 
mentam _as poupanças, ao mesmo tempo que ele
vam, ainda uma vez, a demanda e o nível de lucros. 
O processo de expansão cria economias externas fa
voráveis à sua continuidade." 

Esse é o processo de acumulação de desenvolvimento 
no caso de uma iniciativ-a de imPlantação de uma nova 
atividade econôniicii. 1! issO qu-e queremos para Mato 
Grosso do Sul. Oaqui, deixamos o nosso pedido ao emi
nente Ministro da IndUstria e_do Comércio, certo de" que 
S. Ex•, melhor do_que nós, pelos seus conhecimentos, 
pela sua experiência, pela riqueza dos elementos que ele 
tem colhido em tantos anos de um proveitoso desempe
nho à frente do Ministério da Indústria e do Comércio, 
mais do que nós e do que ess_es dados aqui expostos com 
pobreza de argumentação por parte çlo orador, muito 
mais do que nós, S. Ex~. o Sr. Ministro, há de aquilatar o 
que esse projeto trará de grandes_benefícios, quáse dii-ia, 
um tanto exageradamente, talvez, imensos benefícios à 
região Noroeste de Mato Grosso do Sul. Mas não só be

-nellci6S lOCais e fegíon"ais, cOmo, tailib-éffi, benefíciOs ge--
rais para o País. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra à nobre Senadora Iris Célia. 

A SR• fRJS CltLJA (PDS - AC. Pronuncia o seguin~ 
te discurso.) - &. Presidente, Srs. Senadores: 

AoS l4-cfia!faó mês de novembro do ano de 1930, sob 
a égide do Estado Novo, solidificavam-se as bases da 
atuação_ do Poder Público no setor educacional, com a 
criação do, então denominado, Ministério da Educação 
e -Saúde Pública. Iniciava-se, naquele momento, mais
uma etapa na sucessão de marchas e contramarchas que 
caracterizaram a trajetória da educação brasileira, desde 
as sementes jesuíticas, lançadas no Brasil-Colónia. 

Hoje, passados 53 anos desde aquela data, des~ 

membrada a área de Saúde,_ que passou a constituir um 
Ministério, a 25 de julho de 1953, e acrescidO da. "idéia~ 
força" de Cultura, a refletir as crenças e os valores reais 
do povo, que comandam o verdadeiro sentido de identi
dade nacional, ocorrem-me palavras de reconhecimento 
pelo papel do Ministério ao longo desse caminho, con
dição que lhe foi imposta, tanto pelo Estado como pela 
sociedade brasileira, de cenário permanente dos atas e 
fatos políticos e adminiStrativos que fecundam o C?lllPO 
onde _se desenrola uma batalha que já se vai tornando 
crônica: transformar a educação em verdadeira priorida
de nacional. 

Conscientes estamoS de que será sempre graças à Edu
caÇão Que se plasmará o homem de amanhã, cuja capaci
dade de compreender o seu nieio ambiente e sobre ele 
agir garantirão noSsa sobreyivência, a"Ii::t:da aos ideais de 
desenvolvimento, democracia e}ustiça soei~. Aliás, con
vém ressaltar que educação e desenvolvimento são indis
sociáveis, pois este nã.o se concretizará sem a elevaÇão 

- dO:f niveis educacionais, tradUzida pela ampliação das 
oportunidades de acesso e escolarização para todos. 
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Do quadro educacional brasileiro, no entanto, emer~ 
gem grandes desafios que nos sugerem a urgência de uma 
mobilização nacional, em favor da Educação, numa ten~ 
tativa de eliminar aquela vocação paternalista que her
damos de nossa formação colonial, substituindo-a por 
uma nova forma de associação, onde o povo seja concla
mado a participar efetivamente dos destinos educacio
nais. 

A presença decidida do poder estatal na organização, 
no controle e na distribuição de normas sobre a edu~ 
cação nacional e o valor estratégico da educação na con
dução do processo político impõem o compartilhamento 
de esforços com os diversos segmentos da sociedade civil 
na luta pela valorização da educação. 

Se fizermos uma retrospectiva histórica das tendências 
educacionais brasileiras, estabelecendo como marco re
ferencial a legislação do ensino, tomando-a em conjun
tos sistemati~ados organicamente, em determinado 
período histórico, conjuntos estes. representados pelas 
''reformas de ensino", verificaremos, que, por detrás de
Ias, s_e encontram as forças económicas, politicas e so
ciais no dinâmico_ processo de conquista de seus interes
ses. Nessa perspectiva, surgem os planos e programas 
como instrumentos que precedem e suplementam as leis. 

Nessa linha de raciocínio, faço questão de referir-me 
ao papel do planejamento educacional em face da legis
lação de ensino, principalmente no período de 1956~ 

t964, visto que aparece, pela primeira vez, em 1956~ a 
educação como meta setorial específica em um plano go
vernamental. 

Ao mesmo tempo, começam a tomar vulto as idéias a 
respeito das ligações existentes entre educação e desen
volvimento, afirmando-se explicitamente a necessidade 
de um planejamento integral da educação considerado 
de forma articulada com o planejamento económico e 
social global. 

Essa visão de educação foi a responsável pela intro
dução da idéia de um plano nacional de educação, como 
elemento novo nos debates sobre o Projeto de Lei de Di
retrizes e Bases da Educação Nacional que, nesta_época, 
agitavam o Congresso. Entretanto, a adoção do princí
pio do planejamento da educação,_ em nível nacional, 
ainda ilão logrou êxito, com objeções de caráter doutri
nário, que salientavam o perigo de que a atividade plani~ 
fica_dora_ do Estado pudesse conduzir ao totalitarismo. 

Com a evolução do processo, mais preclsamente..em 
jun~o de 1962, a sistemátiCã. de planejamento educacio
nal do Brasil estava bem definida. Â época, já se encon
trava em plena vigência a Le:i de Reform-a de Ensirio n' 
4.024/61, que veio Collciliar o interesse dos setores tradi
cionais da burguesia agrária e representantes do ÉStado 
Novo, defensores_do ensino privado, com os setores mais 
ativos da burguesia industrial, que proclamavam a mo
dernização da escola, aliados à classe média urbana e aos 
intelectuais, estando a exigir uma atuaçào mais vigorosa 
do Estado, no sentido de ser estabelecida uma legislação 
que norteas_se a formulação de diretrizes para o sistema 
educacional brasileiro, com dotações orçamentárias ao 
ensino público, discriminadas em lei. 

A nova 'egislação introduzia os benefícios de "uma or
ganização mais adequada do sistema escolar; de articu
lação entre os níveis de ensino; maleabilidade curricular; 
descentralização administrativa e fórmulas consentâneas 
de distribuição dos recursos educacionais. No entanto, a 
lei reunia um conjunto de medidas, de natureza 
pedagógico-administrativa, já anteriormente preconiza
das, sem que todas essas iniciativas alterasSem significa
tivamente .o panorama educacional. Não se' conseguia 
modificar o alto caráter discriminador da escola nem di
minuir a tendência elitista e fortemente seletiva do siste
ma de ensino. 

AJ;voluçào legislativa do setor educacional direcionou 
a c~:mc_epção da eScola, aproximando-a dos métodos e 
técni::a.Lempresarials, conforme atestava o Grupo de 
Trabalho incumbido de propor a reestruturação da uni-

-versidade Brasileira. liste indicava que ... era preciso con-
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ferir ao sistema univefsítárió um:a:espêtie de racionalida~ 
de instrumental, em termos de eficiência técnico·- · -
profissional, que tem por conseqüência õ aumentO âa 
produtividade dos sistemas econômicos". _ 

Essa nova abordagem formalizou-se através da refor
ma do ensino superior-com a Lei n"' 5.540, de 28 de no
vembro de 1968, acompanhada da reforma do l~' e 29 
graus, com a Lei n"' 5.692 de II de agosto de 1971, e com 
medidas em torno da alfabetização de adultos, além da 
regulamentação do ensino supletivo. O atendimento -da 
intensa demanda escolar foi incorporado entr~_a_s_m_etas 
reformistas da política educacional; a democratização do 
ensino foi atribuída ao melhor empenho das estruturas 
organizacionais da escola e à racionalização Q.o~ custos 
do empreendimento escolar, num eSforço de moderni~ 
zação das estruturas acadêmicas e adl!linistrativas, con~ 
cretizando, assim, os dispositivos do Decreto~lei n~ 
200/67, de Reforma Adrni_nistrativa. A qualificação da 
mão~de~obra adequada ao modelo pretendido pela lei, 
ganha importância no quadro do disciplinamento social. 
Torna-se indispensável o desenvolvimento dos recursOs 
humanos existentes na escola, concentrando~se o esforço 
num grau de ensino que se revelava como a mais pre~ 
mente e grave necessidade educacional da sociedade bra~ _ 
sileira: o ensino de l ~grau para todos, preceito constitu~ 
cional. 

Mas, uma cuidadosa avaliação desses pressupostos, 
levar~nos~á ao questionamento de sua execução e de cau~ 
sas da falência. Se não vejamoS: 

A obrigatoriedade do_ ensino de 19 grau, permanece 
sem cumprimento, agravãndo-se o problema com a per~ 
sistência de uma evasão escolar assustadora, fazendo 
com que a chamada. "pirâmide educacional brasileira" 
diminua cada vez mais. 

Ao fim da quarta série do l'i' grau a capacidade de re~ 
tenção da escola fundamental brasileira, pouCO ultrapas
sa de 20%. Verifica:..,se-Que 90% por cento da população 
brasileira não alcançam o fim do 8~ ano de escolaridade 
que, nos termos da Lei atual, é o período de educação 
compulsória. 

O índice de analfabetismo continua eleViido eni nossas 
comunidades brasileiras numa aScenção aritmética in
controlável, apesar dos ínvestimentos com porogi'amas 
de alfabetização de adultos. 

As universidades brasileiras, na sua grande maioria, 
ainda encontram-se inadequadas às realidades locais. 
Assim 6 que, tanto os sistemas estaduais de ensino corilO 
o próprio MEC, em sua dimensão externa, voltada para 
a sociedade civil, desfraldaram a grande bandeira deva
lorização da educação, juntando~se aos que clamam por 
maís e melhor educação; por maior soma de recursos fi
nanceiros, Com base em um projeto educativo.-cultural 
forte, coerente e integrador. 

Nessa perspectiva, entendo caber ao Ministério um
papei de facHítador para o surgimerito de ações estrutu~ 
radas e ·eficazes, com vistas a viabilizar soluções consis
tentes e adequadas à realidade nacional, mecanismo aus
cultador que deve ser da percepção sobre os problemas 
da educaç_ão, da cultur e do desporto, bem como dos an
seios e das aspirações sociais dentro de um projeto de so
ciedade centrado na melhoria da qualidade de vida hu
mana. 

É importante ressaltar q~~. ao l~ng~ destes s3 anoS de 
existência, o MEC passou por uma série de transfor
mações, não sõ --externas, conforme enfatizei a:nterfor-_ 
mente, como internas, principalmente na década de 10; 
na chamada fase de. "ampla reorganização adminiStrati
va" que caracterizou um Ministério em proce-sso de re
forma. Foi o momento de um profundo repensar, tendo 
como pano de fundo o novo corolãrio _d_e intenções pro
postas no III Plano Setorial de Educ_ação, Cultura e des
porto, que chegava com o objetivo dC Qissipar as criticas 
às propostas atê' então vigentes que denunciavam uma 
r:lOiítica edUcativa às proposiass até então vigentes que 
denunciavam uma política educativa divorciada e distan
Qada de uma política cultural, além de vOltada, predo-

minantemente, para os ex tratos privilegiados da socieda
de brasileira. 

Aos que observa\l'am o processo .. de fora", algumas 
evidências estavam clara~: de um lado, faltava consistên
ci~ à chamad<J.. ;,política educaciOnal"; de outro, a estru
tura âo MinistériO ·e seu mqdo de funcionamento pare
ciam impedir ou_ dificultar a_ formulação e a adfninis
tração_de uma política -educacional de sentido e alcance 
no tempo e no espaço. Ao mesmo tempo, não puderam 
ser consideradas atingidas, em alguns casos, nem mesmo 
as metas quarifitativas expressas, d-ada a fraca objetivida
de dos dados e indicadores numéricOs- referenciais. Além 
disso, impunha~se a necessidade de integração interna ao 
setor intersetQrial, para que, sobretudo nas linhas 
eâuCaçã-o~trabalho-saúde, a açào conjunta benefiCi<i.S"se 
p-essoas e' entidades no desempenho de suas participação 
_s_QciaL. , 

A verdade é que a Educação parece um setor estagna
do quando comparado a outros setores da vida nacional, 
dando-nos a impressão de manter-se num esquema ama
dorístico e-iinprovisado. Não Podemos nos deixar iludir 
por delírios ufanistas, quando os dados estatísticos, os 
resultados de esdtudos_comparastivos com outros países 
da Améri~ La~ina, sãe!l deprimentes, dev_endo ser apre
s~ntado; para -nossa a~tocrítica e, ao dizermos nossa, é 
preciso estar subentendida a idéia de Povo e Governo. 
juntos, dimensionando o problema da educação no tem
po. Não nos esqueçamos de que faltam apenas 16 anos 
pata este 'século acabar. Como vamos receber esse mun
dQ_ do futuro? Qual serã a nossa posição cOmo Nação pe
rante o mundo? Estaremos nos preparando, dando o lu
gar que pertence à educação, no conjunto de fatores em~ 
Pre"endedores da--tarefa de Criar uma verdadeira demo
cracia e de construir uma verdadeirea_nação moderna, 
no plano polítTco -e produtivo? 

Parece-me que tanto os governos, como a própria 
NaÇão carecem de uma consciênCia sólida sobre o pro
grama da educação,. em termos de opinião pública. Tal~ 
vez ainda paire no ar o deslumbramento da típica fase do 
"milagre brasileiro", t'mpedindo que se possa colocar em 
prãtica os discursos oficiais decantados por anos e anos. 

Faz-se, portanto, necessário promover modificações 
estruturais, destinadas não só a carrear recursos, mas a 
criar as condições para-o cumprimento da própria Cons
tituição, a partir do desenvolvimento de uma consciência 
nacional sobre o valor da educação, que iri"ciuza-o Pcider 
Público a uma revisão nos modelos educaçionais adota
dos, situando a educação em seu real patamar de_ priori
da.de para o desenvolvimentcf do País. 

Há que se-ter em mente que a educação é um processo 
único de formação social da pessoa humana. Qualquer 
que seja o grau de ensino, são etapas de um Processo úni
co, moral e culturaJ4:, por essa enorme responsabilidade 
é que se deve trazer ao debate nacional o comportamen
to da sociedade brasileira em face do problema educacio~ 
na!. 

No cerne da questão brasileira estâ Q problema da 
educação tomado em seu conceito mais legíiiino, de ins
trumento para equipar. "o homem todo e todos os ho
mens", c:cmforme a profunda asSertiva do Papa Paulo 
VI, instiumento de progresso que deve assegurar a parti
cipação de todas as categorias sociais· nos resultados do 
disenvolvimentO-, Criafldo o quadro institucional neces
sãrio à valorização do homem. 

No contexto; pois, de uma sociedade progressivamen
te consciente, buscando-se a presença constante da co
munidade brasileira na definição de um projeto educati
vo coerente com o projeto social desejado, é que preci
sam ser consideradas as ações do MEC e dos sistemas de 
ensino e os diferentes planos nacionais e setoriais de de
senvolvimento, numa visão de sua execução efetiva nas 
diferentes regíões do País. -

Este sentido êtico-social, cujos alicerces remontam à 
Grécia de Platão e Aristóteles, é que deve presidir a ver
dadeira .. "Campanha pela Salvação Nacional da Edu
cação", conforme enfatizou a Ministra Esther de Figuei-
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redo Ferraz em recente pronunciamento, reforçando a 
idêia de compatibilizar a extensão e qualidade do sistema 
educação, cultura e desporto, com as necessidades so
ci~is, as limitações de recursos financeiros e, ainda, a si

-tuação conjuntural interna e externa ao País, que estâ a 
exigir providências imediatas e inovadoras de todos os 
segmentos da população brasileira. 

Precisamos conferir aos discursos educativo-culturais, 
não o efeito retórico de momento, mas sim o desdobra
mento das palavras em efetivas medidas que o tornem 
realidade. 

Estâ na hora de reagirmos contra essa espécie de 
síndrome das sociedades regidas pelas leis do mercado, 
que vêem o Estado no papel de Empresãrio·Maior, dei
xando de cumprir suas funções de promotor do bem co-
mum. 

Neste sentido, aliando-me a todos quanto investirain 
sua capacidade, e seus esforços em prol dessa grande cru
zada, que já não é nova, porém, mais do que nunca, ur
gente, gostaria de reafirmar algumas proposições, à gui
sa de lembrâ-laS,- uma vez mais, às autoridades que de
têm o poder decisório, a fim de conferir à Educação o 
papel da prioridade no Brasil de hoje, 

São as seguin~es: 

-_:elevação da participação dos Poderes Públicos 
~ União, Estados, municípios- no esquema de fi~ 
nanciamento da educação, da Cultura e do Despor
to, mobilizando-se, também, as fontes alternativas 
de captação de recursos oriundas da iniciativa pri
vada; 

-revisão nos critérios de alocação de recursos, 
dando-lhes um carãter- mais redistributivo o mais 
adequado às peculiaridades e necessidades regio
nais; 

_- privilegiamento do setor educação, cultura e 
desporto nos percentuais de recursos originários de 
Programas Especiais, tais como o FINSOCIAL; 

-revisão do sistema tributário, propiciando aos 
Estados e municípios maior autonomi_a na aplícação 
dos recursos destinados à Educação, a fim de que, 
tanto eles como os próprios estados, assumam efeti
vamente a responsabilidade pela educação funda
inental; 

__ cumprimento efetivo do preceito constitucio
nal que estabelece a universalização do ensino de 1~ 
grau, enfatizando a escolaridade gratuita -para a fai
xa de 7 a 14 anos; 

- estímulo ao planejamento participativo, en
volvendo as comunidades diretamente interessadas 
no processo educacional; 

-fortalecimento__ das estruturas administrativaS 
responsãveís pela educação, em nível municipal; 

-implementação de uma política de valorização 
do magistério de 1~' grau, principalmente de I• a 4• 
séries, contemplando aspectos relativos à formação, 
qualificação e aperfeiçoamento do pessoal docente, 
indissociados de uma remunemção salarial condig
na; 

....,... apoio a grupos emergentes de pesquisadores 
das diversas regiões do País, como forma de pro

. gresso científico e tecnológico. 

Estas são algumas sugestões, dentre muitas outras, 
que se realmente implementadas, contribuirão para que 
o Pais reencontre sua prioridade educacional, dando a 
seu Ministério da Educação e Cultura condições para 
que prossiga numa rota de desenvolvimento que respon
de às verdadeiras aspirações do homem e da coletividade 
brasileira. 

Nossa intenção é unir a nossa voz a de tantos quanto 
têm lutado pefa mêHlOria dã Educação no Brasil, ressal
tando a coragem de. Eduardo Portella, Rubem Ludwig, 
Esther de Figueiredo Ferraz, entre outros, que implanta
ram um regime de absoluta sinceridade no julgamento 
da realidade Educacional Brasileira. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (fvfartlns -Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB _: RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- S"r. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao remeter ao Congresso o projeto: que-altera ã Lei de 
Segurança Nacional, o Presidente João Figueiredo dá 
mais um importante passo, no caminho da redemocrati~ 
zação do País e da restauração do estado de Direito. 

Falando sobre a proposição, o jurista Heleno Fragoso 
declarou: 

.. 0 projeto da nova Lei de Segurança Nacional 
representa um avanço notável sobre a lei vigente, 
porque nele se incorporam- elmentos que caracteri
zam uma legislaçáo democrática de defesa dO Esta
do." 

Especialista na matéria, à advogado Carioca demons
tra que o projeto "abandona certas caracterfsti~s da le
gislação da Segurança Naéioflal, qUe Se intro.duzlram em 
nosso Direito desde 1967, estabelecendo, cÕm bistante 
nitidez, que os crimes contra a segurança do Estado gra
vitam em torno dos interesses e bens de natureza políti-
ca"~ 

Confessou-se esse jul'istii surpreendldo com o projeto 
do Governo, salientando que a proposta ãinda pode ser 
amplamente aperfeiçoada pelo Congresso Nacional e 
deve ser submetida a um amplo debate, de modo a que 
ele possa corresponder ao que toda a Nação anseia, que 
é urna lei de segurança do Estado moldada em termos 
democráticos. 

Depois de lembrarque_o_fundam-ental, nessa lei, é defi
nir os crimes de origem ideológica, adverte aquele pro· 
fessor: --

"No que díz respeito a ofensas, o projeto é múito 
bom, porqüe se limita, certamente, aos _casos de 
ofensa subversiva. Mas, quanto à propaganda e à 
instigação, será preciso estender certas regras qUe O 
próprio projeto prevê, para que se Hm1tein essei-cTi~ 
mes às situações em que efetivamente ho~:~_ver o proM 
pósito polltico·subversivo." --

Na verdade, a proposição elaborada sob a constante 
vigilância do Ministro Abi~Acke"l, representa a primeira 
revisão de um conce[to de Segurança Nacional demasia
do estreito, que nos foi imposto a partir de 1967, fazendO 
tábula rasa das garantias e direitos individuais, fazendo 
ressurgir reviveSCências fascistas·, que pareciam ter sida 
sepultadas, definitivamente, a pilrtir da Constituição de 
1946. 

Essa iniciativa do Presidente João Figueiredo significa 
o sepultamento, na História, de tantos anos de arbítrio e 
violência, inspirando uma repressão policial que ultra_: __ 
passou todos os limites, e embOra ainda sujeita a neces
sários aperfeiçoamentos. 

Grato será referir que constituiram importante fator 
para a iniciativa do Senhor Pfi!siderlte da República, que 
deve ter no Congresso Nacional O mesmo rito urgente
urgentissimo do Decreto~IeLn~' 2.065, as várias propo· 
sições parlamentares e, sobretudo, a iniciativa da consti
tuição, no Seúado Federal, de uma Comissão Especial de 
nossa iniciativa, para estudar a extinção ou a revisão da 
Lei de Segurança Nacional, e à qual trouxeram valiosas 
contribuições eminentes juristas, inclusive o .Ministro 
lbrahim Abi-AckeLe o professor Heleno Fragoso. 

Para complementar o cumprimento da promessa de 
fazer deste Pais uma democracia, espera-se, entre outras 
iniciativas, que Sua Excelência :C:Os encaminhe nova lei 
de greve, liberando de amarras e restrições a nossa vida 
sindical. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)__:: C00Cedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
gUinte discUrso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Está de luto a cultura cearense: faleceu Denizar-d Ma
cedo, vítima de um infarto, quando se dirigia para a sua 
residência, na última sexta-feira. 

Natural da Cidade do Crato, na região sul do Ceará, 
foi ceif?.do pela morte aos 62 anos de idade, completados 
a li' de setembro pretérito. 

Bacharel em Ciências Contábeis pela Academia de 
Comercio do Ceará, e em Ciências Econômicas pela Fa
ciildadide-Ciências Econôm[cas da Universidade Fede
ral, doutorou-se pela mesma Universidade na Ciência a 
que, desde jovem, se havia dedicado: Ciências Econômi
cas. 

Dono de privilegiada inteligência, Denizard viria ter 
n:al destaque, na vida do magistério, como emérito pro
fessor e festejado historiador,_ além de revelar~se confe-
rencista exímio. --

Era professor titular do Centro de Estudos Sociais 
Aplicados da UFC, onde ingressou por concurso para le
cionar Geografia Económica, e do Colégio Militar de 
Fortaleza. 

Membro da Academia Cearense df: Letras, do Institu
to dO Ceará e do Conselho de Educação, pertencia ainda 
ó Professor Denizard à Sociedade Cearense de Geografia 
e História e do Instituto Cultural do Ol.riri. Autor de 
vários livros, todos versãndo sobre a área de Geografia e 
História. 

Pela sua cultura polimorfa, dono que era de invejáveis 
conhecimentos humanísticos, o pranteado extinto ocuM 
pou cargos relevantes no magistério federal: Vice-Reitor 
para assuntos estudantis dã UFC; Vice-Diretor da Fa
culdade de _Ciênci<is..:Econõmicas da UFC; membro do 
COnselho Universitário da UFC. 

Na área estadual, leciorulu Econonüa Política_na Es
cola de,_Serviço Social; Geografia Humana, História do 
Brasil, História do Ceará e Didática Geral na Faculdade 
Católica de Filosofia do Ceará. 

Na vida pública conseguiu eleger-se Vereador à Câma
ra Municipal de Fortaleza, em várias legislaturas. 

OcuPou a Secretaria de Cultura, Desporto e Pro
moção Social do Estado. onde se houve com exemplar 
zelo administrativo, dando prioridade à preservação da 
memôria cultural do Cearense, conservando a tradição e 
história de monumentos, obras literárias e peças artísti
cas. onde ielletida está a capacidade criativa de nossa 
gente. 

Deixou viúva D. Eliane Porto Sampaio de Alcântara, 
de cujo enlace matrimonial nasceram 5 filhas e l filho 
que lhe deram !9 netos. 

Ao fazer pesaroso este registro do falecimento do con
terrâneo e amigo Professor Denizard de Macedo Alcân
tara, desejo externar a D. Eliane, aos seus filhos e netos, 
o meu sentido pesar pela perda irreparável. 
Era~ que tinha a ~ize~: Sr. P~idente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
p~lavra ao nobre Senador Carlos Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia 
o- seguinte 9iscurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Grande produtor de scheelita, o Rio-Grande do Norte 
não possu-i Taboratório em que possa realizar a análise do 
tungstanato natural. de cálcio abundante em seu subsolo. 

Ess<! deficiência tem sido posta em relevo pelas autori
dades e pelas emp_resas cfe mineração dedicadas à pro
dução de scht::elittl~ porém o problema continua sem so
lução, e o minério potigl!ª"r .contiõua a ter seus certifica
dos de análise expedidos pelo laboratório do curso de 
Engenharia de Minas de Campina Grande, na Paraíba. 

O Rio drande dO Norte é, praticamente, único· produ
tor de tuflgstênio, fio Brasil. E, para que se tenha em 
mente o que representa esse minério, basta lembrar que 
ele tem relevante papel na indústria bélica, e é escasso no 
mundo ocidental. O tungstênio do Ocidente é insuficien
te para suprir as suas indústrias de paz e, por isso mes-
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mo, também não chega para atender às chamadas indús-
trias de guerra. Daí a importâncía do tungstênio para o 
Brasil e, em especial, para o Rio Grande do Norte, onde 
milhares de empregos absorvem parcela ponderável da 
mão-de-obra disponível. 

China, União Soviética, Estados Unidos, Coréia do 
Norte, Coréia do Sul, Bolívia, Austrália, Portugal e Bra
sil figuram como os principais produtores de tungstênio 
do mundo. E, de acordo com a obra The Economics of 
Tungsten, publicada em 1971 e de autoria de Claude 
Barbier, enquanto a China representa oito mil toneladas 
anuais do aludido produto natural, o Brasil se limitava a 
somente oitocentos e sessenta e oito ~aneladas. 

Estudo publicado na revista Mineração e MataJurgia, 
pelo Professor Mário Moacyr Porto, revela que, em 
1943, "foram identificadas mais de sessenta ocorrências 
de scheelita, quase todas no Rio Grande do Norte". Nes
sa época, descobriu-se a Mina Brejuí, a maior do País. 
Para lá acorreram cerca de dois mil garimpeiros, que se 
dedicaram a um trabalho predatório. Sobre isso, diz 
Mário Porto: 

"- Na Mina de Brejuí trabalharam perto de dois 
mil garimpeiros. A exploração se faz através de ba
téias e "caixas", e o território da mina era dividido 
em .. banquetas", onde os opefários trabalhavam em 
regime de relativa. autonomia. Com a abundância 
do minério, Brejuí chegou a produzir 40 toneladas 
de scheelita por semana. 

Incompreensivel.i, por conseguinte, que o meu Estado 
continue a não dispor de um labofatório eficientemente 
equipado, pelo MiniStério das Minas e Energia, e capaz 
de realizar as análises necessárias, não somente com re
lação â scheelíta, mala.ainda a outros minérios, pois, na 
expressão de Mário Porto. "o Rio Grande do Norte tem 
uma extraordinária voCação mineral". Para provar tal 
assertiva, o aludido especialista, que também é Diretor
Presldente da Mineração Tomaz Salustiano S.A. e da 
Potira S.A., assegura o seguinte: 

.. _O Rio Grande do Norte é o maior produtor 
de sal marinho do País. E o maior produtor de 
tungstênio do Brasil. Possui as maiores reservas de 
diatomita do BrasiL E o maior produtor de caulim 
do Nordeste etc. Recentemente, o garimpo d~ .. Te
nente Ananias" produziu uma água marinha que, 
segundo n.oticiaram os jornais da terra, foi avaliada 
em um bilhão de cruzeiros". 

P~;tr<l alguns, ins~alar-se, agora, um laboratório de 
análises geolÓgicas, no Rio Grande do Norte, constitui
ria desperdício. O Pais atravessa fase de crise, com a sua 
divida externa constituindo tema de debates em todos os 
setores de opinião. Ninguém desconhece queuendivlda
mento externo brasileiro ê assunto de contcovérsia entre 
economistas, motivo de nossa desesperada corrida ao 
Fundo Monetário Internacional. Sucede que o Nordeste, 
muito menos o Rio Grande do Norte, não recebe nenhu
m,;~. dãs obras co!ossais_em curso do território brasileiro, 
e que nos conduziu à deplorável situação de devedor ina
dimplente. 

Apesar da seca que o atinge, o Nordeste tem colabora
do para a riqueza nacional em percentual multo superior 
ao que lhe é devolvido. Ainda o Prof. Mário Porto, em 
artigo recentemente publicado no Diário de Natal, dei
xou claro qu~. "fácil é demonstrar que somos nóS, nor
destinos, que, em grande parte, financiamos o desenvol
vimento do Sul maravilha, a começar pela partilha tribu
tária que nos foi imposta com o visível propósito de san
grar a nossa_ ec_onomia e engordar os Estados produtores 
de manufaturados". 

Têm razão os que assim pensam. O Nordeste, mesmo 
com o peso da inclemência climática, se supera e se im~ 
põe às dificuldades. Não é peso morto, nem v[ve à mercê 
da ajuda das regiões mais bem atendidas pelo Poder 
Central. 
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Com os- fatos postos em observação, verifica-se, no 
Brasil de nossos dias, _uin perigoso golpe contra os pe
quenos Est_ados, em favor dos grandes Estados. Perigoso 
porque o enriquecimento exagerado do que jâ é rico, à 
custa do empobrecimento do que jã é pobre, não satisfaz 
a este e propicia o que se poderia denominar de. "impe-
rialismo interno" do primeiro. ---

A política de distribuição de_:riqueza pública, posta em 
prática no Brasil, deve ser modificada urgentemente, sob 
pena de as insatisfações se acumularem mais e mais. 

O Nordeste não pede preferências. Deseja aperiãS· que 
se dê a César o- que é de Cesar. Ele não concorreu para 
que o Brasil entrasse pelo tormentoso caminho dessa 
terrível dívida externa. E produz o suficiente para cobrir 
as suas necessidades, precisando, apenas, que a massa 
tributária nele recolhida, nele seja aplicada. 

Há muito, a SUDENE foi esvaziada. OS; projetas mi~ 
rabolantes orientados para outras áreas prejudicaram 
profundamente a economia nOrdestina. E, apesar dos 
programas de emergência anunciados para a região das 
secas, os observadores verificam "que o dinheiro aplica~ 
do em emergênc:ias do Nordeste não corresponde, se
quer, ao volume do prejuízo resultante da falcatrua da 
Coroa~Brastel, um dos vários esCândalos ultimamente 
verificados no Sul do País", 

O Rio Grande do Norte, em particular, deseja que em 
seu território seja aplicado, pelo menos, -o imposto que 
arrecada sobre min~r_ais. O meu Estado tem contribuído 
grandemente para o ingresso de dólares. Só no primeiro 
semestre do exercício çor-i'ente,- as exportações de mine
rais potiguares trouxeram pará o Erário cerca de quatro 
milhões de dólares. 

Convém salientar que a arrecadação de tributos em 
mineração deve, por lei, ser aplicada no setor. Entretan
to, pequena parcela do imposto único sobre minerais re
verte para a atividade mineradora. E isso prejudica não 
apenas à minerãçã(f-lmiSileira., mas ao Rio Grande do 
Norte e ao Brasil. 

Diante do que se passa, dirijo apelo às autoridades do 
Ministério das Minas e Energia, no sentido de que pro
curem estimular a mineraÇão do Rio Grande do Norte, 
pelo menos, possibilitando a instalação de um labora
tório moderno, com os próprios recursos produzidos 
pela exploração mineral ali realizada, 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O Sr. Sena
dor José Lins enviou à Mesa projeto cuja tramitação de 
acordo com o disposto no art. 259, item III, "a" do Regi
mento Interno, deve ter irikio na Hora do Expediente. 

A proposição será anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinãiiã.-de quarta-feira, dia 16, a 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câm_ª
ra n~ 1, de 1981 (n9 865/79, na Casa de origem), que asse
gura matrícula, nas escolas de qualquer nível, aos servi
dores que especifiCa~ tendo 

PARECERES, sob n•s 286, de !98!, 474 e 475, de 
1982, das Com-iss-o~:=-

- de Educação e Cultura- J9 pronunciamento: favo
rãvel ao Projeto, com Emenda il" 1-CEC que apresenta; 
29 pronunciamento: favorável à Emenda n9 2, de Ple
nãrio; e 

-de Constituição c Justiça, favorável ao Projeto e 
contrário às Emendas n9s l, da Comissão de Educação e 
Cultura, e 2, de PknâJ:i_g_,_ _ 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n" 131, de 198! (n" 3.193/80, na Casa de origem), que 
modifica a redução do art. 42 e do inciso XXIX do art. 
89 da Le~ n9 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código 
Nacional de Trânsito, tendo 

PARECERES FAVORÃVElS, sob n•s 852 e 853, de 
1983, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça; e 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

3 

Votação, em turno único, âo Projeto de Lei da Câma
ra n9 103, de 1982 (n<:o I 37/79, na Casa de origem), que al
tera o art. 29 da Lei n\' 6.168, de 9 de dezembro de 1974, 
que criou o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, e o art. 3" do Decreto-lei n\' 594, de 27 de maio 
de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal, tendo 

PARECERES sob n\'S 850 C SsT, de 1983, das Corr:iis
sões: 

-de Educação e Cultura, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido do Sena" 

dor José Lins. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n\' UO, de 1981 -Complementar, de autoria do Senador 
Cunha Lima, que acrescenta disposítivõ à Lei Comple
mentar n9 26, de t 1 de setembro de 1975, que unificou o 
PIS"PASEP, tendo 

PARECERES, sob n9s 858 e 859, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciorlalidade e 
juridicidade; e_ 

-de Finanças, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto-de Lei dO Senado 
n9 337, de 1981, de autoria da Comissão Especial do Júri 
Popular, que altera dispositivo do Código de Processo 
Penal, tendo 

PARECER, $Ob n<:o 741, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e_Justiça, favorável, nos termos de 

substitutiVo que oferece. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 830, de 

1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, de adia
mentO da votação para o dia 16 de novembro.) 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
16, de 1982, de autoria da Comissão Piretpra, que altera 
e acrescenta dispositivos à Resolução n\' 146, de 5 de de
zembro de 1980, modificada pela Resolução n9 50, de 30 
de junho de 1981, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n\' 926, da Comissão 
-de Constituição e Justiça~ pela constitucionalidade e 

juridicidade, com emenda que apresenta de n9 1-CCJ. 

7 
REQUERIMENTO N• 839, DE 1983 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 839, de 
1983, de autoria do Seilhor Senado~: Humberto ~ucena, 
solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regi
mçnto Jntemo, urgência para o Projeto de Lei da Câma
ra n<:o 146, de 1983- Complementar (n9 3/83 ::.._ Comple
mentar, na Casa de orígem), que estabelece critério para 
a remunerado de Vereadores no exercício de 1983, 

8 

Votação,.em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 dei Regimento Inter-
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no), do Projeto de Lei do Sen3do n9 103, de 1981, de au
toria do S_enador Franco Montoro, que assegura ao em
pregado substituto salârio igual ao do substjtuído, tendo 

PARECER,- sOb n" 779, de 1983, da ComísSão 
-de Constitui.;;ão e Justiça, pela injuridicidade. ~ 

9 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n\' 280, de 1980, 
de autoria do Senador H amar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar Tribunais com juris-
dição em todo o ferritório nacional, tendo 

PARECER, sob n" 634, de 1983, da Comissão 
-de Constitui4;ão e Justiça, pela inconstitucionalida- __ 

de, com voto vertcido do Senador José Ignácip. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, 
CARLOS ALBERTO NA SESSi!O DE 3-II-83 E 
QUE, ENTREGRE À REVISi!O DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

OSR. CARLOS ALBERTO (PDS ~ RN, Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidet}te, Srs. Senadores: 

A crise brasileira, -com tõdo o seu repertório de trau
mas e de paranóias, tem, ao menos, um aspecto positivo: 
vem obrigando a sociedade, através de seus setores mais 
expressivOS e organizados, a repensar o País. Não têm 
sido poucos os estudos e as sugestões formulados nos ú
timos-tempos, visando a apontar saídas pará o impasse a 
que chegamos em face- da conjuntura reCessiva interna
cional. 

Registro com satisfação- e faço questão dequecons
te nos Anais dO~enado -documento que recebi do Ro
tary Club d~ Mossoró, propondo medidas alternativas 
para minorar as difiCuldades_ de emprego naquela cidade 
do Rio Grande do Norte. O documento- resultado do 
trabalho de ~lgumas entidades eJtpressivas daquela co~ 
munidade, como a Associação Comercial e Industrial, 
Clube dos Diretores Lojistas, Escola Superior de Agri
cultura de Mosso ró e Faculdade de Ciêncías Econômicas 
de Mossará - surgiu da preocupação da comunidade 
mossoroense com os dado.s alarmantes de desemprego e 
forile existentes: na região. 

As entidades mencionadas formaram um grupo de tra
balho, que, após ouvir diversos segmentos da sociedade_ 
local, produziu um substancioso elenco de .s.ugestões, 

.concretas e viáveis, que já foram encaminhdas às instân- _ 
cias capazes de lhes dar conseqüência prática: os gover~ 
nos esladu_al e fed~r_al, empresários, associações d~ cla.s
se, imprensa, igreja, etc. 

Louvo a iniciativa do Rotary Clube passo a ler os ter
mos do "Documento de Mossoró": 

DOCUMENTO DE MOSSORÓ 

O Rotary Club de Mossoró - com o apoio da 
Ass-óCHição Comercial e Industrial, Clube dos Díre
tores Lojistas, Escola Superior de Agricultura de 
MoSsará e Faculdade de Ciências Econômicas de 
Mossará, atento aos problemas da Comunidade e 
preocupado com dados alarmantes de desemprego e 
fome existentes, atualmente, na l-egião de Mossoró. 
resolveu criar um Grupo de Trabalho com o objeti
vo de ouvir diversos segmentos da socieda_d_e, na 
busca de identificar prOblemas e propor soluções 
que possibilitem o aumento, ou pelo menos a manu
tenção, da taxa de em-prego nos setores produtiVos, 
as quais deveriam ser encaminhadas às diversas- ins-
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tâncias com responsabilidades cjou interesses para 
com o problema: Governo Fedem], Estadual c: Mu
nicipal, EmpreSários, Assocíações_ de Classes, lm
prens<l, Igrej<l e outro~_çlubes de serviço. 

Instalado o Grupo de Trabalho, foi estabelecida 
a sistemútio.!a de se conversar, isoladamente, com re
presentantes dos diversos segmentos convidados, 
Construção Civil, Comércio, Indústria, Órgãos 
Públicos e_ Instituições Financeiras para no final 
apresentar cm documento, alternativas para os 
possfveis caminhos a serem seguidos na luta contra 
a crise do desemprego, da fome, da miséria e da in
dignid(.lde do tratumento até hoje óispensaao à Re
gião Nordeste, que vive o seú quinto ano consecuti
vo de seca, o que agrava, imensuravelmente, os 
problemas gerados pela crise econômica por que 
passa o País. 

Eis uquí em forma _de documento as principais 
sugestõesfalternativa·s que, viabiliza_da.s, poderão 
melhorur o nível de empregos em nossa região. 

Construção Civil 

Sentiu-se ser de extrema necessidade u sua reati
vação no mais breve espaço de tempo possível, vez 
que _com estes novamente am ati v idade, não somen
te o próprio setor estaria reativado, como também 
as outras atividudes de nossa região, já que haveria 
maior quantidade de dinheiro em circula<;ão. 

Atualmente, estima-se que cerca de 6.000 (seis 
mil) homens ligados dirctamente a este setor, estão 
desempregados. Já que _quase na sua totalidade to
das as empresas foram desativadas por falta de 
obras e, conseqüentemente, não têm condições de 
absorver <.1 mão-de-obra ociosa. 

· No ciclo de encontros realizado com a finalidade 
de buscar saídas para a crise, chegou às seguintes su, 
gestõesfulternutivtLS, que podúão dar condições de, 
pelo menos a curto prazo, resolver ou minimizar a 
crise do desemprego neste setor c, conseqüenteffien· 
te, a crise econômica de nossa região, que basic-a
mente são as que passamos a discorrer: 

a) fncr.emeJ:JlO da construção de 383 casas, já ini· 
ciadas, pelo Siridicato dos Trabalhãdorcs na Cons
truç1.ío Civil de Mossoró, que por fulta de verbas se 
encontra com suas obras puralisadus. 

b) A execução dos projetas abaixo discrimina
dos: 

b.l. Conjunto Santa Detmira, da responsabilida· 
de COHAB/RN, composto de 1.600 unidades. 

b.2. Arborização e urbanizaç~lõ du Avenida Rio 
Branco, com recursos provenientes do BNH, que 
absorverá um total de 640 milhões de cfuzeiros, par
te dos recursos já se encOnir:arri licifuêiOs. 

b.3. Construção das 300 casas do PROMORAR, 
cujos recursos são da ordem de 360 milhões de cru
zeiros. 

b.4. Projetes de pavimentação da Avenida Rio 
Branco, por parte da Prefeitura, com recursos do 
Projeto CURA. 

Nota-se que o incremento desse selor depende, 
sobretudo, de uma política mais agressiva por parte 
do Governo do Estado c Prefeitura de Mossoró em 
busca d~ recursos, que possibilitariam u reativação 
do setor. Estas são apenas algumas sugestões/alter
nativas, que poderiam tirar a nossa cidade e, conse
qifentemente, a nossa região desta crise, a qu~J 1<:J: 
dos_ nós estãmos sentindo. 

Comércio 

a) ReativãÇãO da construçlfo civil, como forma 
de aumentar as vendas_ do comércio. 

b) Parcelamento por parte dos órgãos públicos 
do ICM e outros impostos, com o compromisso de 
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que no mesmo perfodo não haveria dispensa de em
pregados. 

c) Criação de linhas de .crédito especial para o 
setor, com juros mais acessíveis, vinculada à garan
tía dos empregoS a empresas beneficiadas durante a 
vigênda do financiamento. 

d) O Governo Estadual deverá autorizar a com
pra de materiais para.ps seus órgãos no comércio lo
cal, uma vez que não existe frete, Pede-se menor bu
rocracia para que possam tais compras serem execu
tadas nesta cidade. 

e) EVitar-se comprar em outros Estados, vez que 
esta compra ê feita cm detrimento do ICM no RN. 

Também se chegou às sugestões/alternativas que 
poderão ser efctivadas pelos próprios empresários, 
tais como: 

a) Reduzir custos. 
b) Austeridade administrativa. 

c) Adequar a nova realidade e promover a re
dução de estoques. 

Indústria 

O maior problema atravessado por .. ~te setor é a 
falta de matéria-prima, em virtude du seca que já 
chega ao seu quinto ano consecutivo. Mesmo assim, 
foram levantudas- diversas sugestões/alternativas: 

a) Reabertura da FITEM A, uma vez que o algo
dào __ ainda é uma das poucas matédas-primas que 
existem na região. -

b) Ativução da ALCANORTE. que terá capaci
dude de absorver 300 mil toneladas de sal por ano, 
visto ser o grande problema da indústria salineira, a 
superprõâução, em conseqüência do longo período 
de estiagem. Ainda a ativação da Cooperativa dos 
Pequenos Produtores de Sal, vizando a racionali
zação na comercialízação deste produto. 

c) Evitar a compra, por purte da Álcalis, do sal 
produzido nas salinas de Cabo Frio, no Rio de Ja
neiro (300 mil toneladasjano), em detrimel}to do 
produzido nesta região. -

d) Solicitar um maior volume de crédito na car
teira iriduStrlUí pOr parte dos bancos; sobretud_o nos 

·ban-COs oficiuis. --

Outras SugeStõeS/ Alternativas 

Dentre outras alternativas, estão enumeradas 
aquelas que se relacionam com a agricultura dare

,gião: 

a) Expandir o bolsão das secas para as popu
laçQ_es urbanas, principalmente a população subur
bana, bem como a criação do bolsão alimentar, a 
exemplo do que foi criado no Estado do Ceará. 

b) Dispensa de tarifa de água e luz daqueles que 
se encontram desempregados, enquanto assim esti-
verem. 

c) Implantação de um sistema de minihortas, 
com apoio da Secretaria de Educação do Estado, do 
Muóicípio, com o ãpoio da EMATER e ESAM, no 
sentido de orientur os estudantes a uma prática pro
dutlvu_. __ 

d) Apr.Q'!'eitamento dos emergenciados para 
construç_üo de diversos açudes na região, inclusive 
os de Santa Cr.uz e Passug_!;!m Funda, desde que, já 
agora, s~_montasse um projeto de aproveitamento 
das _áre_<}~ _ Çjl:J~ _ p_or __ el_es. seriam irrigadu_s. __ 

e) Aproveitamento dos poços perfurados pela 
PETROBRÃS, na região, com apoio da SUDENE 
e de outros órgãos públicos, em programas ou pro
jetas específicos, ou seja, que estes órgãos montas~ 
sem a estrutura para que futuramente possam ser 
aproveitados, diminuindo assim a quantidade -de 
carros-pipas que, naturalmente, oneram rilais ainda 
os cofres públicos. 

Terça-feira 15 5331 

f) Ativa.ç~o de todas as linhas de crédito dirigi
_das para <1 agricultura, inclusive o PROHlDRO, 
bem como a redução de juros para o custeio agríco
la. 

g) _ ImplantaçUo, por parte do Governo Estadual, 
de micro-unidades produtivas, aproveitando a mão-
de-obra ociosu, principalmente nas zonas periféricas 
da cidade, coordenadas pelos Centros Sociais Urba-
nos. 

As instituições signatárias do presente documen
to, desejam c esperam que o mesmo venha a sensibi
lizar e"---contribuir ~om as autoridades, em suas res
pectivus úreas de competência, no sentido de execu
tarem as ações necessárias para a minoração da cri
se em que nos encontramos. Nesse sentido, deposi
tam naqueles que dirigem o destino do povo poti
guar em geral, o mossoroense em particular, a con
fiança de que seus elevados eSpíritos públicos os 
guiarão para a execução das atitudes aqui propostas 
e exeqüíveis, hoje solidtadas por toda a comunida
de. 

Esperando o desencadeumento das ações concre
tas ora propostas, continuamos engajados na procu
ra--da supemção da crise e de prontidão para colabo
rarmos, se convocados, com o que for necessário _e 
~estiver ao nosso alcance para a resolução dos 
problemas aqtii tfãtãdos. -

Rotary Club de Mossoró - Valdir Macedo de 
Abreu, Presidente. 

- Escola Superior de Agricultura de Mossará -
Pedro Almeida Duarte, Diretor. 

Clube de Diretores Lojistas de Mossor6 - Rai
mundo Benjamim Franco, Presidente, 

Associação Comercial e Industrial de Mossoré 
- Dehuel Vieira Diniz, Presidente. 

Faculdade de Ciências Econômicas de Mossoró 
:.:.. Carlos AUgusto da Escóssia, Diretor. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE !0-ll-83 E
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, considero judiciosa e oportuna a 
observação do eminente Senador Nelson Carneiro, ares· 
peito da conveniência de se inserir nos projetas de decre
tos legislativos, não nesse, mas de futuro, como disse 
com acerto S. Ex~. uma ressalva, que se evite esse prazo 
certo, fatul, que pode ser superado por motivo de força 
maior, que é, como se sabe, inteiramente imprevisíVel. 
Nesse sentido, pretendo sugerir à egrégia Câmara Cfõs 
Deputados que se: tome cautela semelhante àquela que S. 
Ex~ mencionou. 

Com relação às medidus de emergéncia, esperamos, 
também, Sr. Presidente, que elas possa.m ser suspensas, 
que elas possum s~ encerrar, desde que a vida nacional 
transcorra, como constatamos agora, sem maior anor
malidade. E nesse sentido não falta ró a palavra, inclusive 
do PDS, junto ao Governo, que é o juiz e o árbitro da 
conveniência de tomar essa de<.."isão. 

Mas' não tiro daí a ilação de que essas medidas possam 
apresentar o Senhor Presidente da República, no exte
rior, como-Cht:fede Estado de um pafs-submetido à dita. 
dura, a um regime ditatorial. Realmente, essa suposição 
não teria fundamento, quando muito, resultaria da igno
râncias total desses países com relação à Constituição 
brasileira e à natureza específica dessa medida, medida 
que se insere na ConstituiÇãõ. Não vamos discutir o seu
mérito, se ela poderia_ ser ampliada, se ela poderia ser 
reilfingida, se poderíamos ficar no tradicional estado de 
sítio, ou se além do estado de sítio, nas constituições mo-
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dernas, poderíamos agregar essas medidas de emergência 
e o estado de emergência. 

Evidentemente, o momento não é este para discutirR 
mos essa mtJtéria. Mas, lembraria, apenas de passagem, 
que a Constituição francesa admite, embora sem regulaR 
mcntação, de uma maneira bem mais ampla, no art. 16, a 
possibilidade de medidas de emergência, que já foram to
madas. A França foi s_ubntetidu, a medidas _de_emergên
cia, duranté mais de seis meses, em_l968, depois dos fa
mosos incidentes ocorridos em Paris. E quando o poder 
do General_ De Gaule esteve ameaçado, e ele o consoli
dou, utilizou-se _dessas medidas de emergência, expediu 
decretos-leis e gQvernou a França utilizando a faculdade 
ampla, muito ampla, do art. 16 da Constituição francesa. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Pois não. 

O Sr. Nelson Carneiro - O meu apelo é., exatamente, 
uma atribuição para que o Brasil se representasse no es~ 
trangeíro livre de qualquer suspeita, ao menos de intran~ 
qüilidade. A revogaç5o dessas medidas daria ao mundo 
intCíro a notiCia de que o Bmsil é um país tranqüilo no 
caminho da restauração democrática, E, por isso mcs~ 
mo, o Senhor Presidente era o símbolo dessa iniciativa, 
dessa tentativa de restauração democrática, e poderia 
viajar tranqüilamente sem deixar o País sob__u_~u regime 
que, aos olhos do estrangeiro, poderia parecer de intr;J;n~ 
qüilida_de. A minha palavra é de colaboração .e_ n_ã_o de 
~.o"Títica. é de apelo. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Sei disso. Por isso 
mesmo que estou fazendo essas observaç6es, de caráte; 
geral, em torno da observação feita por V. Ex' Não creio 
que possa parecer, aos olho:. dc.s.-;es países, como rcOetin
do uma situação de intranqüilida<.le interna, porque o 
Brasil vai visitar paíSes amigos, com- os quais mantêm re
lações diplomátkas, países que têm os seus representan
tes diplomáticos acreditados junto <lt) Governo brasilei
ro, através de embaixadas sediadas nesta capital e que, 
sem dúvidu alguma, trasmitiram, e corrctamente; em 
seus relutórios, como é de pmxe, a situação real em_ que 
vive o Brasil e a sQdedude brasileira, particularmente em 
Brasil ia, região à qual lkou restrita a medida de _emer
gência. 

Sr. Presidente, gostaria também de fazer uma obser
vação. O Senhor Presidente da Rcpí1blicu está atendendo 
a convites pam visitar paíse~ como a Nigéria, Arg_éliu, 
Senegol, Cubo Verde, Guiné-Bbsau, entre dezenas de 
convites que se encontram acumulado::Ul_a Secretaria de 
Estado de_ Negócios Exteriores; e está fazendo de_ uma 
maneira até muito parcimoníosa, pOrque, na realidade, 
Sua Excelência tem sido insta_do a retribuir essas visita.'!, 
o que constitui uma praxe. E pode, para muitos países, 
até se apresentur como uma desc.ortesla, o [ato de retar
dar essas visitas ou de não retribuí-las com um prazo ra
zoável, como se espera, nas relações_internadonaíS. 

Eviden.te:mente,_ com base em declarações de ex
Ministros ou de qualqLter"Oiltra pessoa, ou com base em 
qualquer tipo de comcntádo, não se pode tirar a ilação 
de que _o Senhor Presidente da República vai fazer uma 
viagem, em tão curto espaço de tempo, em condições atê 
realmente duras, difíceis, para fugir dos trabalhos da 
Presidência da República, porque Sua Excelência nunCa 
deixou de cumprir o seu dever, e o tem feito com de<li-_ 
cação à causa pública, aos seus deveres constitucionais, 
no exercício da Presidência da República, como bem ob
servou o nobre Senador _Qc.:t_ãvio CardQso. Pelo con
trário, essa viagem ê- u_roa -verdadeira maratona, que o 
Presidente faz, no exeicício indelegável do seu cargo, 
para retribuir_ visitas honrosas que o Brasil recebeu, 
sobretudo de pa!ses africanos. 

Há muito tempo tenho ressaltado no Senado, desta 
tribuna, a conveniência de estreitar o Brasil, e estreitar 
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cada -vez mais, us suas relações com a Ãfrica. Aliás, essa 
é uma dlretriz prioritária na política externa do Brasil. 
Não VOii me deter nas razões de ordem étnica, de ordem 
cultural, de ordem económica, nem vou mencionar o que 
todos nós sabemos, a imposição da própria geografia no 
Hemisfério AuStral, que confronta, de maneira imediata, 
o Brasil com o continente africano; nem os luços históri
cos e nem os laços atuais, qije se estreitam e que nos 
prendem mais ao destino e à sorte de todos esses países. 

Gostaria, Sr. Presidente, de fazer, quase que a latere, 
uma observação a respeito dos comentários do nobre Se
nador Itamar Franco. 

Nós poderemos, de fato, exigir que a mensagem, na 
qual o Presidente- pede autorização para ausentar-se do 
Brasil, pudesse ser mais minuciosa, mais detalhada, des
cer a certos dados, a certos elementos. Não crei_o que isso 
pudesse também contribuir para esmiuçar ou expor, de 
maileira -müfto detalhada, muito completa, os assuntos 
que o Presidente, como Chefe de Estado, deva conversar 

- nessas visitas; porque todos nós sabemos que, pela tra-
dição diplomiítica internacional, há assuntos que não ex~ 
travasam, que não podem ser declarUdos publicamente, 
que nãõ--(:iodem ser anunciados- preViamente, e que cons
tituem uma parte importante das relações entre todos os 
países. 

Mus, quáô aqu-i acentuar o seguinte, como já "tive 
oportunidade de dizer ao Senado: a Constituição brasi
leira ê rigorosa: ela é extremamente rigorosa; ela exige do 
Congresso Nacional uma licen_ça do Presidente da Re
pública para ausentar-se do País, por uma hora, por um 
dia, por um mês. Há nações, apre:>entadas como padrão 

_de__democrada, onde as li_b_erdades são cultuacias, onde as 
liberdades são preservadas. onde as liberdades são enal
tecidas, que n::ío faLem essa exigência. Nos Estados Uni
dos da América do Norte, o presidente da República não 
precisa de licença do ÜJn,grcsso para ir ao exterior. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex~ um apaTte? 

O SR: ALOYSIO CHAVES - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco - Eu não sei se fico cho<.:ado, se 
entendi ma!. ou se apenas V. Ex• julgou como conceitos. 
Eu vou fazer uma pergunta, assim, frontal, e V. Ex• me 
perdoe: V. Ex~ está contra que o Presidente da Re-pública 
do Brasil peç<l essa lir.:ença? E não quero chegar ao caso 
dos Estados Unidos, pois daqui a poUco_chegaremos lá, 
quero ape-nas esta pergunta: V. Ex~ é favorúvcl ou é con
trário? V. Ex~ é um constitucionalista. Se V. Ex~. tivesse 
que, amanhã, alterar a Constituição, retiraria isso do 
texto constitucional'! 

O SR. ALOYSIO CHAVES----:_ V. Ex• faz a pe~gunta 
e -c-u responderei. 

O Sr. Itamar_Franco- É evidente, e posso até respon
der. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu poss~ considerar 
necessária: em -princípio a julgo necessária. Poderia 
acrescentar, como ilustração, pel<1 constituição de alguns 
países, da Venezuela, da Colômbia, se não estou equivo
-Cado, subordinaram o afastamento a uma autorização 
apenas do Senado, nós exigimos do Congresso, das duas 
Casas. Em alguns países se exige apenas do Senado, ou
tras Constituições não fazem essa exigênda. 

Estou apenas citando esse fato para- mostrar que a 
crítica, pela circunstiincia de ser concisa a mensagem, a 
exposição de motivos, rião ine parece procedente. Não 
estou tirando a ilação que V. Ex~ aqui estabeleceu ... 

O Sr. Itamar Franco - Eu não tirei ilação! 

O SR. ALOYSIO CHAVES - ... de que essa exigên
cia é supérflua, essa exigência é desnecessária. Não afir
mo isso, estou exemplificando, apenas; para mostrar que 
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em alguns países, e países de alto padrão democrático, os 
Estados Unidos especificamente e na França essa exigên
cia não se faz. 

O Sr. Itamar Franco - Permita V. Ex•, mais uma vez,
e_dcsculpe-me a última interrupção, pois prome.to que o 
serií. (Assentimento do orador.) Acho interessante, e não 
é a -primeira vez que vejo V. Ex • citar os Estados Unidos. 
Acho que V. Ex~ é infeliz ao citar exatamente os_ Estados 
Unidos, onde lá o Congresso Nacional, Senador Aloysio 
Chaves, independente de estar no texto constitucional, 
ond_e o Congresso de lá tem a maior influência, maior 
ação-Sobre·a política externa. Lá, Senador Aloysio Cha
ves, nenhum elemento dQ governo se desloca em _s_e:gui
das vezes; em 24 horas, recordo-me o episódio das Mal
vinas, para lhe trazer um episódio recente, quando foi 
dnimadõ- ii um- subcomitê do -Senado ameriCanO, para 
prestar esclarecimentos sobre a posição americana. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Nobre Senador ... 

- CfSr. Itamar Franco - V. -Ex• me deu o aparte e já 
vou terminar. Desculpe-me, às vezes V. Ex• não gosta 
que eu o_ aparteie. _ 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu gosto muito, é que 
V. Ex• se esquece de que estamos encaminhando esse pe· 
dido em regime de urgência, e nós temos uma limitação 
de .tempo.- Mas,· ter1h0 muito prazer em ouvir V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco- Não é possível que V. Ex• não 
póssã pCrder 5 min-utos. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex~ a<.: h a que estou 
-preocupado com isso? Na realidade não se tratu disso. 

- Tenho muito prazer :em ouvir V. Ex~. que é itma pessoa 
que merece audiência atenta do Senado, do Congresso. 
Por isso mesmo ~ompreendo a irritação de V. Ex•, quan
-do ao falar percebe quulquer sussurro, qualquer ruído 
que pOssa pertu1:bar ti voz de V. Ex~ ou tornar menos 
audível o que V. Ex~ diz. 

O Sr. lhtmar Franco- Não. V. Ex~ <IÍ se engana. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço V. Ex~ <.:om mui
ta Satisfãção. 

O Sr.Itamar Franco- Não. V. Ex~ di.zqueeu me irri
to. quando ouço sussurros,_em absoluto, eu nunca me ir
ritei. E vou dizer uma coisa a V. Ex• 

Ó SR-. ALOYSIO CHAVES - Se V. E..,., se irritasse 
seria. justo. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex~ me permita 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Pode ser que_eu esteja 
equivocado. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex~ está equivocado. Eu 
confesso a V. Ex'. Quando cheguei a esta Casa, sCm a de
vida experiência, e pela primeira vez que fulei, aqui, e vi 
muita gente em pé, conversando, eu realmente_ não en
tendia, achei que era até fulta de educação-, Mas eu era 
um sujeito que chegava do interior, de uma cidade pe· 
quena, não conhedu o Parlumento brasileiro, cheguei 
aqui pelas enchentes. de 1974. Então, realmente, estra~ 
nhei que o orador falando na tribuna, os colegas dele 
pelo menos permanecessem sentados, ou mesmo, se não 
quisessem escutar, poderiam ler jornal, revista, ou mes
mo ler uma história de quadrinhos, um romance qual
quer, mas que pelo menos tivessem a educação de não 
conversar. Hoje, nilo; hoje estou aqui trocando idéias 
Cànl v: Ex~ e eles podem estar aqui gritando, berrando 
aí, pois já me acostumei: meus ouvidos estão- dirigidos a 
V. Ex•, e meu olhar está dirigido a quem eu interpelo. Eu 
jó me acostumeí a isso_ nó _Parlamento. Então V. Ex• está 
eng-anado. Acho que V. Ex• é quem se irrita, quando se. 
aparteia V. Ex~ 
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O SR. ALOYSIO CHAVES - Não. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex'\ que é um líder, não 
gosta de ser aparteado. É porque V. Ex~. realmente, tem 
-e- não vou fazer críticã - V. Ex• tem aquela postura, 
aquele aquele poseur, e V. Ex• há pouco citou a França, 
aí, aquela postura dos Ministrps franceSês, não da Re
pública francesa. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- tu acho que nós em
patamos, Senador Itamar Franco, eu me equivoquei na 
observação que ftz a respeito de V. Ex•com relação a de
satenção do Plenário, e V. Ex~ se equivocou, agora, com 
relação a essa colocação. 

O Sr. Itamar Franco- Então, empatãmos quanto aos 
equívocos. Muito obrigado. 

O SR. ALO YSIO CHAVES - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, a observação do Senador [tamar Franco com 
relação ao comparecimento a comitês, com relação ~o 
comparecimento ao plenário do Congresso americano, 
na realidade, não é novidade e nem é fato inusitado, en~ 
contra um sfmile perfeito também entre nós. Nós sabe
mos que os Ministros de Estado podem ser chamados, 
têm sido chamados ao plenário do Senado, às Comissões 
Técnicas; e embaixadores e outros assessores, igualmen~ 
te, para dar explicações a respeito de viagens realizadas 
ao exterior, ou sobre assuntos tratados também em via-

gens feitas pelo Senhor Presidente -da República. Mas, 
nada impede que se aprecie, no momento oportuno, por
que irâ despertar os mais amplos debates o projeto de lei 
do nobre Senador Itamar Franco. 

Eu tenho, Sr. Presidente. apenas uma palavra final de 
registro e de-louvor à iniciativa do eminente Presidente 
da Repób!ica, em realizar essa viagem à África, espÚo 
que ela possa trazer os mais favoráveis resultados para 
um estreitamento, um entrelaçamento cada vez maior 
nas relações do Brasil com esses países africanos, porque 
considero essa política da mais alta prioridade, (Muito 
bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE /O..l/-83 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALQYSlb CHAVES (PDS - PA. Para enca· 
minhar a votação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Estau_ inteirame-nte de acordo com a proposição do 
nõbre Senador: Nelson Carrteiro~ mas preciso, evidente~ 
mente, consult~r o nobre Senador Marco Maciel que, 
como pernambucano, conterrâneo, amigo, admirador e 
_correligionário do nosso pranteado e querido colega Se
nador Nilo Coelho •. quis se antecipar neste requerim-en
to. 

Mas, entendo que isso deve ser uma homenagem do 
_COngresso, porque coino Presidente do Senado, e presi
dindo também o Congresso Nacional, essa homengem 
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estaria lnuito bem colocada nos termos em que foi men
cionada pelo Senador Nelson Carneiro. 

Por isso, requeiro a V. Ex• o adiamento da votação 
·aess·e requerimento, para poder também consultar o 
nobre SenadQr Marco Maciel. Peço que V. Ex' faça o 
adiamento da votação do requerimento. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
VIRG!LJO TÁVORA NA SESSÃO DE 11-/I-83 E 
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. 
SERiA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS -CE. Para emitir 
parecer.) -·sr: Presidente e Srs. Senadores: 

Socilita o eminente Senador José Lins de Albuquerque 
licença do Senado para acompanhar Sua Excelência o 
Senhor Piesidente da República à visita oficial que far;\a 
Guiné-Bissau ·ao, Senegal, à Argélia e a Cabo Verde. Se
cretário de Estado por duas vezes no seu estado nata~, e 
mais duas no Maranhão, Diretor~Õeral do DNOCS, Su
perintedente da SUDENE. V ice-Líder do PDS nesta Ca
sa, S. Ex' conhecido é nos meios de engenharia como um 
expert em cálculo e em economia. 

Estamos certo de que o convite de Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República recaiu em pessoa ade
quada à missão que deve cumprir um acompanhante do 
Primeiro Mandatário da Nação. 

Somos de parecer que seja concedida a licença ora so
Hcitada. 

Era o que tiilha a dizer, Sr. Presidente. 


